Samfundsmøte
1. Oktober 2022
Festmøte: I min tid
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
18:02

2. Stars and Stribes v/Strindens Promenade
Orchester
3. Godkjenning av dagsorden
Godkjennes ved akklamasjon.

4. Styret informerer
Styret informerer om at det er styrevaffel den kommende uken samt bydagen:
Møllenbergaksjonen. Det informeres også om at nybygg har fått to etasjers
høye vegger som nå gir et fullstendig omriss av blackbox. Videre informeres
det om at leder og nestleder skal til Oslo og overlevere resolusjon, samt gi
innspill på opptrappingsplan for psykisk helse til helse og
omsorgsdepartementet.

4.1 Kronerulling til nybygg
Vi har startet en innsamling til nybygg der man kan gå inn på samfundet.no og
vippse eller overføre penger til nybygg. De 4 som gir mest ila kvelden vil få en
bit av storsalsdukent. Kronerullingen er åpen framover.

5. Politisk femminutt
6. Tale v/Odd Einar Dørum
7. Tale v/Marianne Ingeborg Karlsen
8. Kunstnerisk innslag ved Det Sorte Faars Ridderskab
Følgende blir tatt opp til ridder:
Dag Herrem
Anne Borg

Odd Reitan
Karen Mjør
Kim Arvid Leon Tran
Oda Sofie Sundet
Arne Sund

9. Allsang Nu Klinger
10. Eventuelt
10.1 Bor de Kock: Snakker om etasjer og Låftet, samt litt andre digresjoner,
før han kommer seg til å reklamere for Låftetfestivalen.
10.2 Olav Ødegård aka Profeten: *tar frem en sigar* Gir kritikk for at man ikke
kan røyke i Storsalen og ønsker seg et sigarrom i Nybygg. Nevner at styret
skal til Oslo, vil at Profeten skal få bli ridder for å starte sin egen kronerulling i
likhet med Odd Reitan.
10.3 Frode van der Meeren: Gratulerer alle nye riddere. Snakker om arkivet
og vil gjerne få kassettene til Marianne.
10.4 Kasper Jensen Nordeng-Lyberg: Overrekker gave og håper på å komme
på nivået med Samfundet om noen år i Gjøvik.

11. Kritikk av møtet
11.1 Frida Jerve: Takker Ingvild Wie for innsatsen i kveld og skåler for henne.
11.2 Alf Johan: Gratulerer alle for et bra møte.
11.3 Jens Ølberg: journalist i Profeten. Klager på for få dødsfall. Klager på de
andre møtene. Savner flere operastykker på de andre møtene. Skåler for et
fortreffelig møte.
11.4 Simen Fostås: Sier seg uenig med Jens. To akter er alt for lite. Vil ha
minst 4, 5 eller 23 hvert samfundsmøte. Denne operaen er noe av det beste
jeg har sett på et samfundsmøte.
11.5 Martine A. Andersen Hennig: Jeg synes det skulle være en jente her
egentlig. Dette var dritgøy og veldig fint. Jeg gir ordet videre til neste jente.
11.6 Ingrid: Kan få like bra Opera som Oslo hvis Samfundet havner i elva fordi
fyllingen ryker; blir som operaen i Oslo.
11.7 : Meldes at alt er bedre i min tid. Først og fremst fordi jeg var mye yngre.
11.8 Ellinor Benedikte Anjali Lindström: For en kveld å være på samfundet.
Bra at Gjøvik kom akkurat i dag. Gleder seg til å høre mer opera på Gjøvik.
11.9 Agnete Djupvik: Hyggelig at så mange gir. Det står ikke på grafikken at
du også kan få ridderskab i De Sorte Faar for å gi penger til nybygg.

11.10 Bent Heier Johansen: Oppfordrer til å at folk fortsetter å sjenke Jonas
på samfundsmøtene.
11.11 Odin Østvedt: Kritikk til kritikk: jente nummer to anerkjente ikke Frida
som jente. Det kritiseres. Frida er også jente.
11.12 Magnus Thorslund: MG legger sin hyttetur til denne helgen. Dårlig.
11.13 Sophie Elisabeth: Stunt kommer opp. Jeg hadde det veldig gøy i dag og
er med i STUNT i markedsføringsgjengen.
11.14 Jens Ølberg: For mye kommentarer og for lite kritikk. Gi meg mer kritikk
og mindre kommentarer.
11.15 Lars Nord Holmer: Storsalsduken falt i 2020 og ikke 2019 som Jonas
sa.
11.16 Miriam Urke Nesbø: Kritikkpunktet er ikke bare for kritiske røster og
kritikk i negativ forstand. Det er kommentarer på møtet så jeg vil rose bruken
av kritikk av møtet.

12. Møtet er hevet
Jonas takker de som takkes skal. Synger litt.
86 633 kroner er samlet inn.
De som ga mest penger og vant hver sin bit av storsalsduken var Marcus
Grand Michaelsen, Frida Fosli, Øystein Fruseth Christiansen og Åsmund
Eldhuset.

