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Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
18:01

2. Godkjenning av dagsorden
2.1 Tormod Gjestland: kommenterer på at han ikke har
sett dagsorden på oppslagstavlen utenfor LUKA men
roser at styret ikke sløser med papir.
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Styret informerer om disiplinærvedttak H02 og H04.
Disiplinærvedtak H02
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort til
og med 22.11.2022. Straffens utmåling innebærer utestengelse i åtte - 8 uker. Dette for å oppføre seg utagerende og motsette seg bortvisning fra
Samfundets område. Dommen er gjeldende fra 28.09.2022.”
Disiplinærvedtak H04
“Styret har vedtatt å idømme et medlem erstatning av Samfundets eiendom.
Straffens utmåling er seks hundre -600- kroner. Dette for ødeleggelse av en
spritflaske. Dommen er gjeldende fra 07.10.2022.”
Styret informerer også om at Una og Jonas skal til Stortinget på torsdag og
prat om resolusjonsforslaget om økt studiestøtte. Det blir også mulighet til å
dra på Møllenbergaksjonen i morgen og pynte opp en park sammen med
glade studenter.
Styret informerer om at det arbeides med endring av Samfundets lover rundt
valg. Styret har startet prosessen med ønske om å gjøre valg på Samfundet
mer demokratisk og mer effektivt. Det legges på møtet fram 3 endringsforslag
til lovene kap 4 § 8 for å starte diskusjonen rundt endringer av valgsystemet.

Endringsforslagene skal ikke vedtas men er ment til å gi noen konkrete
utgangspunkt for diskusjon.
Endringsforslag 1
Avstemning kan skje skjer som regel ved håndsopprekning med
medlemskort. Hemmelig avstemning Skriftlig avstemning (urnevalg) skal
avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet
forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være
hemmelig skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ordstyreren
skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette
tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen
tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved
forfall ved fullmektig eller med deponering av stemmeseddel.
Endringsforslag 2
Avstemning kan skje skjer som regel ved håndsopprekning med
medlemskort. Hemmelig avstemning Skriftlig avstemning (urnevalg) skal
avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet
forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være
hemmelig skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ved
kandidatvalg skal stemmer avgis i Storsalen. Ordstyreren skal si fra når
avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke
avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke
gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved forfall ved fullmektig
eller med deponering av stemmeseddel.
Endringsforslag 3
Avstemning kan skje skjer som regel ved håndsopprekning med
medlemskort. Hemmelig avstemning Skriftlig avstemning (urnevalg) skal
avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet
forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være
hemmelig skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ved
hemmelig avstemning skal stemmer avgis i Storsalen. Ordstyreren skal si
fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet
kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom
det ikke gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved forfall ved
fullmektig eller med deponering av stemmeseddel.

4. Politisk femminutt

4.1 Astrid Hilling: Tar opp statsbudsjettet. Internasjonale studenter må nå
betale for utdanning i Norge. Bekymringsverdig. Sist dette ble foreslått var det
studentene sin protest som stoppet dette. Det må skje denne gangen også!
4.2 Øystein Fruseth Christiansen: *tenner et lys* Dette er en trist dag. Vi
tenner et lys for dødsannonsen for gratisprinsippet.
4.3 Emilie Faarup Storvik: Tar opp at opptakssystemet til høyere utdanning
har forbedringspotensiale. Medfører dårlig psykisk helse og bekymring fra ung
alder. Favoriserer studenter med god sosioøkonomisk bakgrunn. Dagens
opptakssystem skal revideres i hele landet og skal diskuteres på
studenttingmøtet på torsdag. Alle studenter har talerett og forslagsrett på
studenttingmøter.
4.4 Astrid Hilling: Vil gi en liten forsmak på hva som er forslaget som kommer
på torsdag. Er karakterer den riktige måten å ta opp studenter på? Hvordan
skal man skille mellom studenter der det er veldig høyt snitt? Opptakssystem i
andre land har motivasjonsbrev og ooptaksprøver. STI sin vurdering er at
dette skaper enda større fordel til studenter med god sosiaøkonomisk
bakgrunn. STI har endt opp med at loddtrekning blant de som har høyest
karakterer er et godt alternativ.

5. Innledning ved Jostein Halgunset
6. Innledning ved Lars Erik Svanholm
7. Innledning ved Lena Rebekka Risnes
8. Kunstnerisk innslag v/Studentersamfundets Symfoniorkester
Symforch: Vi skal spille “The land of the mountain and the flood” av Hamish
MacCunn som skildrer det vakre skotske landskap. Hva har det med døden å
gjøre? Hamish MacCunn er ikke i livet. En mann som derimot lever er
dirigenten vår Gavin David Lee.

9. Pause
10. Sofaprat med spørsmål fra salen
10.1 Ellinor Benedikte Anjali Lindström: Andre kulturer har et mer muntert syn
på døden. Snakker vi for lite om døden?
10.2 Tormod Gjestland: Det er vanskeligere å takle når unge dør enn eldre
fordi det er mindre ventet. Er det noe man kunne gjort på forhånd for å gjøre
det bedre?
10.3 Astrid Hilling: Kan krangler i etterkant av dødsfall, samt følelser av skam
eller lettelse. Kan vi få høre om litt av de andre følelsesreaksjonene til døden?
10.4 Frøy Elisabeth Hamstad: Er det sunt å ikke ha sett et dødt menneske før
man er så gammel som 23 år?

10.5 Eirik Sande: Vi blir stadig minnet på at døden er rundt oss hele tiden men
snakker likevel ikke så mye om døden. Hvordan ønsker dere å dø?
10.6 Gro Prestegårdshus: Har dere vært borti noen saker hvor de som står
igjen tar avskjed før døden tar dem? Hvordan er det når noen svinner hen før
døden faktisk tar dem?
10.7 Johannes Høyland: Har det hendt at du har kommet borti ensomme som
ikke har noen etterlatte? Hvordan går dere fram da og hva tenker dere om
dette?
10.8 Håkon Korsvoll: Hva er det med oss mennesker som gjør at vi er villig til
å dø for en sak?

11. Eventuelt
11.1 Bor de Kock: Valgsystemet. Jeg har mange tanker om det som jeg skal
tenke litt på til neste samfundsmøte. Oppfordrer til at styret får inn tanker på
andre måter enn bare samfundsmøtene. Bruk sosiale medier blant annet for å
høre tankene til de som ikke er på samfundsmøtene.
11.2 Frida Jerve: Flinke innledere. Anbefaler en bok som heter “På vegne av
venner” av Kristoffer Schau. Skulle si det samme som til Bor, men har også et
spørsmål om hvordan dere skal sørge for at vi fordeler diskusjonen utover
samfundsmøtene.
11.3 Ludvig Samuelsen Jordet: Spiller i symforch. Vil dere høre mer av oss så
har vi en konsert 6. november her i Storsalen kl. 16.
11.4 Cecilie Bjørnsdotter Raustein: Innspill på valgsystemet. Tenker det også
er interessant å høre fra oss i Storsalen fordi det er vi som bryr oss.
Hovedfokuset har vært å få mange til å stemme. Det er bra og viktig, men har
også lyst til at folk skal ha et kvalifisert og informert valg. Tiltak for å sørge for
at folk har hørt diskusjonen og utspørringen under valg. F.eks. lukke dørene
på et tidspunkt. Minner om paragraf 5: “Studentersamfundet samlet til
Samfundsmøte er den høyeste myndighet i Studentersamfundet”. Er det
samlet hvis man ikke kommer til Storsalen? Bør tenkes på. Poenget mitt er at
spørsmålene bør stilles.
11.5 Karoline Omberg Often: Takker for et fint møte. Takker for bra musikk. Vil
dere hør mer så kom på Dokkhuset nå på torsdag kl. 20 for å høre
Snaustrinda spille.
11.6 Annika Taule: Sitter i nybyggkomitéen og vil informere litt om hva som
skjer bak oss om dagen. Skal bli 4300 kvm til. Vi er nå i byggeperioden og
planlegger å bli ferdig til januar 2024. Det arbeides nå med å teste fasaden.
Konsept og budsjettering til de nye lokalene arbeides med. Samfundets
konsept- og prosjekteringsgruppe har opptak nå. Har startet opp kronerulling
til inntekt til nybygg.

12. Kritikk av møtet

13. Møtet er hevet
Jonas takker de som takkes skal. Skryter av egne mario cart ferdigheter og
ønsker salen en strålende kveld videre.

