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1. Møtet er satt
kl. 18.04

2. Godkjenning av dagsorden
Det informeres om endring i dagsorden. Interpellasjonen er
flyttet til før pause for å ha mest mulig tid til sofaprat og
spørsmål fra salen.

Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Styret har følgende å melde:

Forrige uke ble budsjettet for 2023 godkjent. Det ligger ute et forslag til vedtak om å
øke budsjettrammen til nybygg fra 245 til 250 MNOK. Dette kommer til å tas opp på
et senere møte.

Grunnflaten i nybygg er snart ferdig støpt, og da vil det bygges oppover. Fremover
kommer bygget til å reises raskt, med ca. en etasje i måneden. Denne våren jobbes
det med å prosjektere innredning av lokalene i nybygget.

Styret arbeider med å endre valgsystemet på samfundet. Det vil legges frem et
forslag til lovendring på generalforsamlingen i april. Vi oppfordrer dere til å stille
spørsmål direkte til oss eller ytre meningene deres på talerstolen.

Utover dette har styret intet å melde.

4. Politisk femminutt
4.1 Cecilie: STI skal på landsmøtet revidere sin velferdspolitiske agenda. Der skal det
tas opp å fastsette studiestøtten i G. Oppfordrer alle til å melde sitt kandidatur til
delegasjonen.

5. Interpellasjon



Rådet forklarer hva en interpellasjon er. Det er et formelt spørsmål som krever et
formelt svar.

Det fremmes en interpellasjon ved Tormod Gjestland.

I følge samfundets lover paragraf 11 Samfundsmøter, står det skrevet
'Samfundsmøte holdes ordinært lørdag kveld i Universitetes semestre' Nå i
oddetallsår så går det bort mange lørdager til andre aktiviteter. Under ISFiT
forsvinner det 2 lørdager, det pleier heller ikke å være Samfundsmøter i
immatrikuleringsperioden i august, og siden det også er UKA til høsten forsvinner det
et et par i byggeperioden og i realiteten hele UKA også da styret 'bare' arrangerer
festmøter. Dog svært gode festmøter med godt med underholdning og festtaler. Men
det er lite tid igjen for medlemmer å diskutere saker og ikke minst mene noe som
samlet i Samfundsmøte. Mener dagens Styret at dagens antall lørdags
Samfundsmøter er tilstrekkelig?

Svar fra Styret:

Ærede Storsal, I vår arrangerer vi totalt 12 samfundsmøter i tillegg til to valg og
generalforsamling der man kan ytre seg på talerstolen. Styret vurderer dette som et
tilstrekkelig antall samfundsmøter og mulighet for våre medlemmer til å ytre seg.
Neste uke starter Isfit-festivalen som varer i to uker. Det gjør at vi får to lørdager der
styret ikke kommer til å arrangere samfundsmøter. Vi mener at det er viktig Isfit får
forme festivalen sin med flest mulig arrangementer. I prinsippavtalen med Isfit, som
ligger i Samfundets instrukser, står det følgende “Det skal ikke avholdes ordinære
Samfundsmøter under festivalen, med unntak av ekstraordinære Samfundsmøter.”
Det vil si at dersom styret finner det nødvendig eller hvis det skjer en noe i eller
utenfor organisasjonen som bør bli diskutert eller behandlet i Storsalen så kan styre
arrangere ekstraordinært Samfundsmøte. Når det kommer til samfundsmøtene til
høsten så er det opp til neste styre.

6. Sofaprat med Trine Skei Grande og Snorre Valen

7. Kunstnerisk innslag ved Candiss

8. Pause

9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1 Ola Mæle: Har dere en formening om hvem på Stortinget som har de beste grove
vitsene?

9.2 Lars Ingar Tutturen: Hva fikk dere til å holde på med politikken så lenge?

9.3 Trygve Poppe: Hvem sitter man med i Stortingskantina? Hva er det kuleste
bordet?

9.4 Magnus Bjerke: Hvilket politisk parti har det beste nachspielet?

9.5 Jonas Scheie: Hvor mange må møte opp for at Stortinget skal høre etter? Hvor
mange likes på facebook skal til?



10.Eventuelt
10.1 Cecilie: 70-tallsretten terteskjell er min livrett. Jeg angrer på at jeg ikke søkte
Samfundet tidligere. Jeg har blitt benket til ledervalg tidligere, men nå melder jeg mitt
kandidatur til ledervalget.

10.2 Næjla Kappfjell: 25. februar er samfundsmøtene tilbake og da skal vi ha møtet:
TA ORDET DA! Har du en mening du ønkser å ytre, kom på samfundsmøtet!

11. Kritikk av møtet
11.1 Cecilie: Veldig gøy møte!! God balanse mellom det seriøse og det morsomme.

11.2 Ola Mæle: Det var lattis. Vi har lært mye, og flirt mer.

11.3 Ingvild Wie: Shit, jeg koste meg i dag! Har hatt latterkrampe hele møtet. Dette er
antakeligvis topp 1  av alle møtene jeg har vært på. Trine Skei Grande I love you!

11.4: Jonas Scheie: Hør på Storsalspodden

11.5 Magnus Bjerke: Hva er dette for noe? *plasglass*

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

Møtet er hevet kl. 19.53

_________________________                                               _________________________
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