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Jeg er ikke rasist, men…
Dagsorden

1. Møtet er satt

Kl. 18.05.

2. Godkjenning av dagsorden
Punkt 5. Innledning ved Hatem Ben Masour er fjernet på
grunn av sykdom.

3. Styret informerer
Styret jobber for tiden med finansiering av nybygg og lovendringsforslag i
forbindelse med valgsystemet. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og forslag
til lovendringsforslaget på talerstolen eller på mail:
styret-valgsystem@samfundet.no.

4. Politisk femminutt
Ingen ytringer

5. Sofaprat
Bor de Kock: Er det greit at Dek-e-du-plakaten henger i en gang i et offentlig
univeristetsbygg uten kontekst? Atle Antonsen ble kansellert i november, men
hvor kansellert var han egentlig? Er det egentlig ok å kansellere noen? En fin
del med ytringsfrihet er at man kan si hva man vil, men også at man kan velge
hva man vil høre på.

6. Pause

7. Kunstnerisk innslag ved Stunt

8. Sofaprat med spørsmål fra salen
Daria Barjaktarevic: Hvorfor er det vanskelig å ta stilling til om noe er rasistisk
eller ikke?

Lina Gunvaldsen: Skal man stille ut statuer av gamle naziledere og
borgerrettsforkjempere på museum isteden for å ha de på åpen gate?
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Iver Nydal: har vi mistet kunstbegrepet vårt i dag? Skal individet stå sterkest i
vår oppfatning av kunst? Kan vi snakke om skillet mellom kunstner og
kunstformidler, og svekker dette kunstbegrepet i dag?

Jakob Mæhle Skjøtskift: Er det en sannhet i at ⅓ av nordmenn har
fordomstanker?

9. Budsjettfremleggelse ved Finansstyret
Dag Herrem kunngjør at han trer av som leder for Finansstyret, og ber Rådet
finne en arvtager.

Sveinung: takker Dag Herrem for tiden han har vært leder i Finansstyret og for
jobben han har gjort, på vegne av Rådet og Samfundet generelt. Har jobbet
med en plan for hvem som skal ta over for Dag Herrem, og kommer med en
innstilling på generalforsamlingen i april. Innstillingen vil bli kunngjort en uke
før. Rådet har valgt å innstille sittende nestleder i Finansstyret, Monica
Rolfsen.

Rådet anbefaler Studentersamfundet å vedta budsjettet for 2023. 57 for, 0 mot
og 1 blank stemme. Budsjettet er godkjent med 57 stemmer.

Una takker Dag Herrem for jobben som FS-leder, og gratulerer Monica
Rolfsen med innstillingen til FS-leder.

10.Eventuelt
Jonas Strøm Scheie: jeg er ikke rasist, men storsalspodden er offisielt oppe
og går. Kan høres på spotify.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein: Oppfordrer til å møte opp på studenttingets
åpne møter, der det skal vedtas arbeidsprogram for 2023. Har du noen tanker
om hva Studenttinget skal jobbe med fremover, burde man møte på møtet i
H2 på torsdag.

Marcus Grand Michaelsen: søk UKA!

Ingeborg: 06.02 er det samenes nasjonaldag. Blir  det noen markering her i
Storsalen?

Una Onsrud svarer: Ja, blir lunsj her i Storsalen den 06. februar. Mer info om
dette kommer.

11. Kritikk av møtet
Bor de Kock: gratulerer styret med vel gjennomført samfundsmøte og med
kontroversiell innleder. Er også viktig at en person får motvekt. Burde vært
noen som kunne kritisere det som ble sagt i stolen. Håper styret og de neste
styrene fortsetter å invitere kontroversielle innledere, men også inviterer en
motvekt.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein: burde ha mer enn bare to innledere i en
kontroversiell debatt. Synes det er for unyansert å si at noe er “innafor” eller



“du er rasist!”. Vil berømme styret for å ta opp kontroversielle ting og å benytte
den frie talerstolen. Kritikk til de som går underveis i møtet.

Jakob Mæhle Skjøtskift: kritiserer at Trump er demokratisk valgt, han vant
fordi det er et fucka valgsystem.

Gaël Peebles: synes det er beklagelig at vi ikke hadde noen motvekt til dette
møtet, men jeg kan ikke noe for sykdom eller at folk ikke vil stille.

Jonas Strøm Scheie: kritiserer kritikken. Uenig i at det var synd at det ikke var
flere innledere. Debatt på Samfundet er på onsdager.

Aina: lappene gir ikke rom for nyanser. Vil at man skal tenke over hvordan
man som hvit person kan ta stilling til spørsmål for en gruppe man ikke selv er
med i. Synes ikke selve Samfundsmøtet var veldig interessant.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein: enig i at det var god løsning å invitere til
meningsutvekslinger til salen. Ønsker bedre og hardere ordstyring. Vil ha tid til
flere spørsmål. Synes ikke vi skal definere at Samfundsmøtene ikke er en
arena for debatt.

Jørgen Natvig Løvseth: synes runden i midten der det ble stemt over hva som
var greit og ikke var fordummende, fordi det var satt som premiss at det var
ugreit.

Jonas Strøm Scheie: vil fronte at temadelen i prinsippet kan være hva som
helst.

Bor de Kock: så engasjert som vi er nå kunne vi vært i temadelen.

12.Møtet er hevet
Una takker de som takkes skal.

Møtet er hevet kl. 20.15.
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