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1. Møtet er satt
18:02

2. Godkjenning av dagsorden
Det informeres om at Nerdeprat er lagt inn i sofapraten på
dagsorden og pausen fjernet grunnet et kortere møte enn
vanlig.
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Styret informerer om at leder og nestleder har vært i hovedstaden og levert
resolusjon til stortingspolitikere i utdanning- og forskningskomiteen samt gitt
innspill til helsedepartementet om tiltak for å bedre studenters psykiske helse.
De spesifiserte spesielt viktigheten av sosiale møteplasser, som
studentersamfund, som er til for, og eid av, studenter.

4. Nybyggoppdatering
Informeres om at blackboxen i nybygg har fått tak og at man forsetter å
prøvemure fasaden. Det jobbes med å sette sammen en konsept- og
prosjekteringsgruppe og vi arbeider med finansiering av nybygg blant annet
gjennom kronerullingen som man finner informasjon om på samfundets
nettside.

5. Politisk femminutt
5.1 Øystein Fruseth Christiansen: Tirsdag om to uker skal VT ha møte og
snakke om tannhelserefusjonen, og om VT skal fortsette å betale for dette
eller ikke. Møtet er åpent for alle som er interessert i fordeling av penger.
5.2 Roar Høiby Brakstad: Sitter i NTNU sitt styre. Var opptatt av psykisk helse
da han kom inn i vervet. Nevner et fag om hvordan få bedre psykisk helse
som man har på andre universiteter og som man prøver å få på NTNU nå. På

fredag er det frist for å bli kandidat i studentdemokratiet. Disse menneskene
kan hjelpe til å bedre hverdagen til studenter ved NTNU.
5.3 Jonas Strøm Scheie: Er det regjeringen sine planer om å endre
tannhelsesystemet som gjør at tannhelserefusjonen vurderes akkurat nå?
5.4 Øystein Fruseth Christiansen: I 2024 leveres det en rapport for å endre
tannhelsesystemet som gjør det aktuelt å snakke om. I tillegg så er den
SIT-ansatte som har arbeidet med dette gått av med pensjon som gjør at man
må ta stilling til dette nå.

6. Kunstnerisk innslag v/TKS
7. Sofaprat med spørsmål fra salen med Veronica Skogstad Langø
7.1 Bor de Kock: Liker at det er nok et politisk tema på samfundsmøtet.
Levanger kommune har nemlig vedtatt at de skal legge frem en
gamingstrategi. Hvis dere skulle lagd en politisk gamingstrategi. Hvordan ville
dere gått fram med den?
7.2 Michelle Kristiansen: Det ble sagt at Sims og mobilspill ikke er gaming.
Hvorfor ekskluderer man enkelte spill? Må det være kompetitivt for å regnes
som gaming?
7.3 Ola Mæle: Ordet gatekeeping har jeg hørt mye. Har dere noen tanker om
gatekeeping-begrepet?
7.4 Bor de Kock: Skulle gjøre narr av at dere har gatekeepet med
gamingbegrepet flere ganger. Nevner seksisme og normalisering av vold. Hva
syns dere det største problemet i gaming? Og hva kan vi gjøre med det?

8. Eventuelt
9. Kritikk av møtet
9.1 Bor de Kock: *oppfordres til å gå opp av møteleder* Synes det var kjedelig
at lederbordet ikke var på scenen i dag.

10. Møtet er hevet
Jonas takker de som takkes skal. Spesielt VK kull 19 som panger i dag. Vi går
inn i Klubben og gamer. Det bankes med Klubba.

