
Samfundsmøte
2. November 2022 Kl. 18

Ledervalg
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
Rådets leder introduserer valget og hvorfor Rådet leder valget,
samt seg selv.

2. Godkjenning av dagsorden
Rådsmedlem Jan Henrik Jahren er kveldens referent.
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Åpen talerstol
Ingen innlegg

4. Innledning ved Eirik Sande
Eirik forteller om rollen som leder av Studentersamfundet. Styret skal representere
alle medlemmer.

5. Presentasjon av kandidatur
Una Onsrud holder sin åpningsappell.
Lars Kval-Engstad holder sin åpningsappell.

6. Utspørring
Vedtar: 30 sek til spørsmål, 60 sek til svartid
Vedtar: Strek etter 30 spørsmål etter innvending fra Jonas Strøm Scheie.

6.1 Lea Longva: Benker Cecilie Bjørnsdatter Raustein
Cecilie Bjørnsdatter Raustein holder sin åpningsappell.

6.2 Ludvig Jordet: Vil endre tilbake til 20 spørsmål
Vedtatt: Setter strek etter 20 spørsmål



6.3 Håkon Korsvold: Hvordan vil du sikre fortsatt høyt oppmøte som det har vært de
siste dagene grunnet dramaet på Huset?

6.4 Astrid Hiling: Kan dere fortelle om en eller to saker dere som Samfundet kan
mene noe om, og hvordan dere skal jobbe for disse?

6.5 Monica Rolfsen: Hvordan skal dere engasjere flere til å bli engasjert i tematikken
som tas opp på møter og møte opp?

6.6 Edgar Tandberg: Hvordan har dere tenkt å jobbe for å forbedre systemet for
personalsaker?

6.7 Jonas Scheie: Det er i praksis FS som er ordentlig leder for de frivillige gjengene,
men hvilken rolle bør styret ha overfor gjengene?

6.8 Ingvild Wie: Som leder sitter du i Finansstyret som medlemmenes representant.
Hvordan vil du passe på at medlemmenes stemme blir hørt i FS?

6.9 Ulnld Løwo: Kan dere si litt om en aktivitet dere er dårlige på?

6.10 Frida Fladeby: Kan dere vise den aktiviteten dere er dårlige på?

6.11 Emilie Swensen: Hvilken rolle skal klima og miljø ha på Studentersamfundet den
kommende tiden?

6.12 Gabriel Qvigstad: Til lars og cecilie: vanligvis får man 3 måneder som nyopptatt
leder på å forberede seg og ta opp styre og debtattkomite, hvodan skal dere gjøre
dette å gå rett på. Skal dere ta opp sittende styre? Til Una, skal den avgåtte lederen
være en del av styret du tar opp? hvorfor/hvorfor ikke?

6.13 Marcus Grand: Hva kan dere tilby fremgangen til å bygge nybygg som leder?

6.14: Mathias Rødland: Hva er deres mest kontroversielle politiske mening?

6.15 Aleksander Skre: Er vi et hus med en medlemsorganisasjon eller er vi en
medlemsorganisasjon med et hus? Hva er viktigst og hvordan kan man balansere
det?

6.16 Jo Utgaard: Er det noe fagfilosofisk eller livsfilosofisk dere kunne tatt med dere
som leder?

6.17 Theo Viken: Hva gjør dine motkandidater bedre enn deg?

6.18 Live Mork: Mye jobb med finansiering til Nybygg via styret. Hvordan vil dere
plukke opp stafettpinnen med nybygg? Hvordan vil dere betrygge offentlige aktører
om at “det går bra” selv om det er ny leder?



6.19 Ingrid Eriksen: Hvordan vil dere som nye ledere hoppe inn i pågående
prosesser så sømløst som mulig?

6.20 Phil Gange: Hva skal vi gjøre med folk som sniker i medlemskøen når det er
veldig stor trafikk?

6.21 Kristian Rolfsen: Hvordan tror dere at dere kan få gjennom endringer dere
snakker om her? spesielt med tanke på at det bare er 5 måneder igjen.

6.22 Ellinor Lindstrøm: Hvordan kommer du som person og din personlighet til å
farge dette vervet?

7. Avslutningsappeller
Cecilie holder sin avslutningsappell.
Lars holder sin avslutningsappell.
Una holder sin avslutningsappell.

8. Votering
Leder av tellekorpset forklarer hvordan urnevalg fungerer.
Valget åpnes kl. 20:21.
Urnene stenger kl. 20:45.

9. Kunstnerisk innslag v/ Snaustrinda Spelemannslag

10.Pause

11. Resultat av avstemning

Navn Antall stemmer Prosent

Una 391 83.9 %

Cecilie 39 8.4%

Lars 30 6.4%

Totalt 466 100%

Una sier takk for tilliten og takk for valget.

12.Maktovertakelse
Una Onsrud er ny leder av Studentersamfundet.



13.Allsang: Nu klinger

14.Eventuelt
14.1 Hammerlauget gratulerer
14.2 De kunstneriske gratulerer
14.3 Strindens gratulerer
14.4 Kari, UKEsjef, gratulerer
14. 5 Jakob, Orkestersjef, gratulerer
14.6 Cecilie gratulerer. Ønsker å komme med lovendringsforslag.
14.7 Lars gratulerer, takk for godt valg
14.8 Åsmund, SM-sjef, gratulerer med 2 Ledere på rad fra SM!
14.9 Leder og AU av Studenttinget gratulerer
14.10 Eva, Sit styret, gratulerer
14.11 Ingrid, Regi-sjef, gratulerer
14.12 KU-sjef gratulerer
14.13 Bendik, Husmann, gratulerer på vegne av KLST
14.14 Sebastian, KSG-sjef, gratulerer og ønsker et godt samarbeid fremover.
14.15 Hanne, MG-sjef, gratulerer og takk til kandidatene
14.16 Åse, ISFiT president, gratulerer
14.17 Simon, LØK, gratulerer
14.18 Ivar, FG-sjef, gratuelrer
14.19 Håkon, Pirum-sjef, gratulerer. Bingo!
14.20 Rikke, Nybygg, liker at man snakker om nybygg. Vil ha Annika tilbake i
nybyggkomiteen.
14.21 Sikring gratulerer
14.22 Frode, arkivet, gratulerer
14.23 Sebastian, VT, gratulerer
14.24 Theo, propulse gratulerer, bingo
14.25 Jo og Magnus, stønt, gratulerer, Una møte oss på scenen. Får hushatt
14.26 Symforch har konsert på søndag, kom
14.27 Trym DG-sjef gratulerer
14.28 Ingvild, GS, gratulerer
14.29 Bor m/Herrem, Rolfsen, Mork gratulerer med FS-medlemskap
14.30 VK, gratulerer
14.31 “Noen” gratulerer
14.32 FK gratulerer
14.33 Petter, Pirum, gratulerer, pirum har konsert neste fredag 22:00
14.34 Sondre, konsept- og prosjekteringsgruppen, gratulerer
14.35 Tormod gratulerer og minner om rådsvalg

Sveinung: valg/innstilling kan utsettes til nyåret, kontakt styret
14.36 Annika, “styret”, gratulerer og samfundsmøte på lørdag
14.37 “SDK” gratulerer, debatt neste onsdag m/lokalpolitikere
14.38 Sebastian, NTNUI gratulerer og tipser om trening
14.39 Sander, gratulerer, reklamerer for SIT søndag “Landamo hotell” på Knaus
14.40 Magnus, SDK-panger, gratulerer samfundet



14.41 Jonas Scheie, kritiserer styret for å gå på ironisk, rekrutterer til “egen sak”.
Kritiserer seg seslv for å dra hjem under valget. Takk Cecilie og Lars. Var innom
bunnpris og kjøpte sig til Una.
14.42 Eirik, gratulerer som SIT-rådgiver, ser frem til å prate og samarbeide. Godt
jobba kandidater.
14.43 Snorre, Sveinung godtar rådsleder hvis han slipper ledervalg, gratulerer
14.44 På vegne av ARK gratulerer, som baksida gleder oss til
disiplinær/HR-gjennomgang. Billig kopp.
14.45 Magnus, spør om hva som blir styret
14.46 Una, de vil fortsette med de samme, altså ingen nye. Presenterer sitt styre,
Una husker ikke fult navn. Frøy, Næjla, Gaël, Oda, Annika, Kristoffer og Daria.

15.Kritikk av møtet
15.1 Bor: Kult å se Sveinung som møteler. Bra vi har mye flinke folk. Klubb for Karen
og Sveinung. På vegne av vennene, folk vil ha undertegnedes nr (det er 951 77 034).

15.2 Cecilie: Bra møteledelse. Bør ikke oppfordre folk til å ikke stille.

15.3 Frida: Nina retter stor respekt til Jonas for å være en stor person og tar det på
strak arm.

Stående applaus for Jonas.

15.4 Theo: Ta med egen penn.

15.5 Jakob: Takk til Rådet, Snau burde spilt litt mer

15.6 Max: Støtter Nina om Jonas, takker for at jovialt valg i tøffe tider

15.7 Jo: Kritiserer seg selv for dårlig ordvalg.

15.8 Magnus: Gratulerer, kritikk mot spørsmålene som ikke ble stilt. Ville ha flere
spørsmål om de dype problemene.

15.9 Snorre: Hvorfor tar man på headset igjen etter man har svart?

15.10 Åsmund: Positiv til organisasjon og alle oppmøtte.

15.11 Jonas: Kritikk til kritikken, kritiserer noen han peker på, altså salen, bør ikke
måtte time resolusjoner pga dårlig oppmøte. Resolusjoner bør skje oftere. Det er vår
feil som Samfund. Møte opp!

15.12 Ellinor: takk for et godt møte. Kritikk til spørsmål. Det er viktig at talerstolen er
tilgjengelig, viktig at man stiller spørsmål man syns mangler.

15.13 Bor: skummelt å stå på talerstolen, forståelse for det. Mindre skummelt på et
vanlig, irrelevant møte, det er mindre skummelt. Så tør man møte på de store
møtene. Slutter seg til det som blir sagt til Jonas, forteller hyggelig historie. Vitser om
at Jonas fant ut hvordan få folk til møte.

15.14 Alvilde: kom på spørsmål underveis, kanskje stenge også åpne talerstolen
igjen?

15.15 Markus: fort kort valg.

15.16 Frode: støtter det Alvilde sa.



15.17 Snorre: bruk talerstolen når salen er tom, ingen spørsmål ville endret utfallet.
Målet er informert valg ikke at alle skal få stille spørsmål.

16.Møtet er hevet
Tømt penner.

Hentet medlemskort.

Takker de som takkes bør.

Møtet er hevet 22.27.

Sveinung Heide Vaskinn Jan Henrik Jahren

Møteleder Referent


