
Samfundsmøte
04. Mars 2023 kl. 18

Festmøte:
POP gjennom tidene

Dagsorden
1. Møtet er satt

Møtet er satt kl. 18:17

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Noen representanter fra Styret skal delta på landsmøtet til NSO, Norsk Student
Organisasjon. Dersom dere har noen saker dere vil at skal diskuteres på landsmøtet
så er det bare å sende en mail til Styret@samfundet.no.

Videre jobber styret med endring av valgsystemet her på samfundet.
Lovendringsforslaget skal diskuteres og voteres over på generalforsamlingen.

Storsalen har vedtatt en resolusjon om nullutslipp i campussamlingen.

Bystyret har vedtatt at de ønsker at det bygges 5 etasjer på NTNU sin tomt på
Fengselstomta. NTNU-styret skal videre ta stilling hvor mange etasjer det kommer til
å bygges.

Neste tirsdag er det ledervalg her i storsalen. Som leder har man mulighet til å sette
den politiske agendaen til Samfundet, og man har mulighet til å påvirke hvilke saker
som settes på agendaen både lokalet, men også nasjonalt for studentene. Synes du
dette virker spennende så er det bare å ta en prat med en av oss i styret.

8. mars skal Samfundet gå i kvinnetog her i Trondheim. Bli med å gå bak fanen til
Samfundet.

4. Nybygg informerer
Planlagt overtakelse av nybygget er satt til månedsskiftet februar-mars.

mailto:Styret@samfundet.no


Kronerullingen til Samfundet har samlet inn over en million kroner. Det har vært et
enormt engasjement, og det håper vi å fortsette å se.

5. Politisk femminutt
5.1 Jacob: Jeg har hørt på The White album, det anbefales!

5.2 Øystein: NTNU skal avgjøre om man ønsker å gå videre med campussamlingen
på mandag. Følge med her eller send inn innspill til studentrepresentantene i
NTNU-styret.

5.3 Tora: Dette er min første gang på talerstolen! Tusen takk til alle som har aksjonert
mot vindmøllene på fosen denne uken!

5.4 Bor De Kock: For en uke siden var det er samfundsmøte der vi selv var innledere.
Det var et kult møte, men jeg sitter igjen med en litt dårlig følelse. Det handler om
debattkulturen på dette huset. Noen har en drøm om å endre organisasjonen vår og
turte å gå opp på talerstolen for å gjøre det. Det ble mottatt dårlig av salen. Ufine ord
ble sagt om saken, og dette er ikke greit. Vi må heie på de som tørr å fremme saken
sin. Debatten om oljepenger og Equinor er vanskelig. De blir ledet av følelser, og det
er en vanskelig debatt. Det er gode argumenter både for og imot. Men det gjør det
desto viktigere at vi tar saken! Vi er stolte av å være en demokratisk forening, men
husk at Norges frieste talerstol betyr så mye mer. Vi har en debattarena rundt
talerstolen, det handler om at vi behandler debatten med respekt.

5.5 Theo: Jeg er skuffet over statsministeren vår i forbindelse med saken om
vindmøllene på Fosen.

5.6 Jonas Strøm Scheie: Jeg beklager overfor Norunn og Max. Jeg måtte formulere
meg på kort tid. Det er vanskelig å være nyansert på 45 sek. For å få mer tid så må vi
endre på valgsystemet vårt. Møt på generalforsamling.

6. Pop gjennom tidene
50-tallet:

6.1 Ola Mæle: Jeg er interessert i kallenavn, har dere en favoritt historie for hvordan
musikere fikk kallenavnet sitt?

60-tallet:

6.2 Jakob Mæhle Skjøtskift: Mobtown og hvordan Jackson 5 påvirket her.

70-tallet:

6.3 Per-Åsmund Grindholm: Vi har et lysskilt der det står “Faen ta Yoko Ono”. Er det
Yoko Ono sin feil at The Beatles brøt opp?

6.4 Jakob Mæhle Skjøtskift: Beach boys på 70-tallet var blitt til en vits, hva skjedde
med de fra 60 til 70 tallet?

7. Pause

8. Pop gjennom tidene



80-tallet:

8.1 Ola Mæle: Norge i musikkverden, hva kan vi peke på i musikktiden der Norge satt
sitt preg på musikkbransjen i verden?

8.2 Trygve POPpe: Hva er med 80-talls sounden som gjør at den er så populær i
dag? Hvorfor er vi fortsatt så forelsket i denne lyden?

90-tallet:

8.3 Theo Viken: Hvorfor har det seg slik at musikere som bruker stygt ord, så blir de i
stor grad kritisert i forhold til filmbransjen. Hvorfor har det seg?

8.4 Jakob Mæhle Skjøtskift: Er det et håp om at brødrene i Oasis kan finne sammen
igjen?

8.5 Hans Heum: Har noen hørt om Cardiacs? Brit-POP og pump deler litt samme
opphav, men splittet seg senere. Hva er deres oppfatning av forholdet mellom de to
sjangrene?

00-tallet:

8.6 Åsmund Stemland: Hvordan har skeive musikkulturer vært med på å påvirke
populærkulturen?

8.7 Ola Mæle: Tilgjengeligheten har lenge påvirket hva som blir stort i
musikkbransjen. Er muligheten for å dele sin egen musikk bra for musikkbransjen
eller har det vært med på å vanne ut?

8.8 Marie Pihl: Mange sier at POP-musikken var bedre før. Er det noe sannhet i det?

8.9 Hans Heum: Har det kommet noen album de siste 15 årene som har vært
definerende?

9. Behandling av resolusjonsforslag
Følgende resolusjonsforslag fremmes:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 04.03.2023, vil at
Norge skal avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.
Studentersamfundet krever at norske myndigheter fører en ruspolitikk hvor
personer som blir anholdt med narkotika til eget bruk blir møtt med helsehjelp,
ikke straff.

Forslaget fremmes av Truls Carlson og Elise Hegstad.

Innlegg til forslaget

9.1 Theo Viken: Folk trenger hjelp. Mottar de ikke hjelp så er det ikke sikkert at de tør
å be om hjelp, og vi risikerer at folk dør av overdose

9.2 Øystein: Den største utfordringen tild ette resolusjonsforslaget er nok antall
medlemmer i salen. Oppfordrer folk til å be venner å bekjente kommer til Storsalen
så vi kan ivareta mennesker fremfor å straffe dem.

9.3 Simen: Forrige uke så kom det opp et liknende resolusjonsforslag. Kanskje man
kan samle disse to og utarbeide en bedre ordlyd.



9.3.1 Sebastian: Dette høres ut som et fremdig samfundsmøte om
ruspolitikken i Norge.

9.4 Ludivg: Jeg vil komme med et forslag til saksgang på dette møtet. Jeg vil foreslå
å utsette all behandling av resolusjonsforslag.

9.4.1 Jonas: Jeg er uenig, jeg synes det er gøy å høre hva forsamlingen
mener.

9.4.2 Øystein: Selvom man ikke får igjennom resolusjoner så kom det til å
veie en del at flertallet var for og Styret kom til å ta det i betraktning.

9.4.3 : Hvis vi får inn flere og klarer å vedta det. Hvor sterkt signal sender det
egentlig?

Det voteres over forslaget om å utsette behandling av resolusjoner. Det vedtas med
43 stemmer for, 19 stemmer mot og 6 blanke stemme. Vi utsetter
resolusjonsforslagene og går videre i dagsorden

10.Behandling av resolusjonsforslag
PUNKTET UTGÅR

Følgende resolusjonsforslag fremmes:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 04.03.2023,
kritiserer innføringen av skolepenger for internasjonale studenter utenfor
Sveits og EØS-området. Gratisprinsippet for høyere utdanning er en viktig
verdi for kunnskapsnasjonen Norge, og innføringen av skolepenger er et
brudd på dette fundamentale prinsippet. Vi krever at regjeringen og stortinget
gjeninnfører gratisprinsippet for høyere utdanning.

Forslaget fremmes av Ferdinand Marnburg

11. Behandling av resolusjonsforslag
PUNKTET UTGÅR

Følgende resolusjonsforslag fremmes:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 04.03.2023,
krever at regjeringen anerkjenner at vindmølleparken Storheia på Fosen er et
pågående menneskerettighetsbrudd, slik høyesterett har enstemmig fastslått.
Videre krever vi at regjeringen tar høyesterettsdommen til følge og utøver sin
reperasjonsplikt.

Forslaget fremmes av Nils Gustav Kappfjell på vegne av Styret i
Studentersamfundet i Trondhjem.

12.Allsang: Nu klinger

13.Eventuelt



13.1 Simen: Veldig godt samfundsmøte med hyggelig tematikk og god sofaprat.
Kunne tenke meg å få tilsvarende festmøte for Norsk pop.

13.2 Astrid: Melder sitt kandidatur til ledervalget.

13.3 Per-Åsmund: Jeg liker Pop, men liker og rock. Anbefaler en sang.

13.4 Jonas: Det er litt synd at vi ikke pratet mer om de tingene vi bryr oss om i dag.
Selvom vi ikke er så mange. Bla bla bla bla bla. Vil du bidra til fadderuke kick-off,
send meg en melding. Storsalspodden er i god behold. Bla bla bla. Vi burde endre
valgsystemet.

13.5 Øystein: Velferdstinget jobber hard med å fikse voldtektsbusken i elgeseterpark,
men vi trenger 1MNOK. Trenger du mer informasjon om disse buskene så ta kontakt
med Jonas eller meg. Sit-styret har fått to nye studentrepresentanter, Ellinor
Lindstrøm og Torstein Oppsal. Skål for Sit-styret, antiskål for voldtektsbusker.

13.6 Alvhilde: Det er synd at vi nesten aldri er nok folk til å votere. Alle skal bli møtt
med at det er kult å fremme ting på talerstolen. Promoter til vennene deres at det er
ekstra gøy hvis man er her ofte. Stempelkortet til SDK er kult, kan vi ha noe liknende
til samfundsmøter?

13.7 Brynjar: Takk til bandet, the Stokes, som har spilt i dag. Det er
linjeforeningsbandet til Nabla. Da gjøre arrangementer, så her er det bare å ta
kontakt.

13.8 Herman: Digitalt stememsystem hadde ført til at det var færre mennesker i
salen. Veldig bra scenografi i dag!

14.Kritikk av møtet
14.1 Theo: Takk til Ferdinand som stilte spørsmålet mitt for meg. Takk til FK for at jeg
fikk låne lader. Litt skuffet over oppmøtet, jeg var klar til den god debatt.

14.2 Cecilie: Det var ysla gildt med litt rogalandsdialekt her i salen. Takk for et bra
møte med fest, musikk, uenigheter og politikk, finstas og daljer. I dag var sofapraten
perfekt! Til LØK så er jeg glad for at det ikke er konsert så vi hadde tid til dette. Takk
for stemningen i salen. Jeg håper vi ikke slutter å snakke om hvordan vi vil ha det på
samfundet.

14.3 Åsmund: Det er mye å kunne skryte av her i dag. Det er deilig at jeg kan stå her
uten tidspress. Skryt til KSG for at vi kan kjøpe prosecco i baren og drikke det av
glassglass. Det burde være bobler på festmøter alltid!

14.4 Jacob: Ros til Styret som har satt i gang alle festmøtene, jeg elser det! Det
hadde vært kult om man kunne lagd litt dansegulv her også.

14.5 Simen: Støtter dansegulv. Støtter ikke at vi ikke har stars and stribes. Jeg vet
strindes er borte, men det går ann å finne andre løsninger. God bruk av kanon, men
savner stars and stribes.

14.6 Ludvig: Enig med Stars and stribes. Det har skjedd før, men kan samle div
mennesker. kritikk av plastglass. Veldig bra festmøter dette året! Det er gøy med fest
på festmøte! Man burde forutsett at man ikke fikk gjennom resolusjonsforslag, det
burde ikke tas på festmøter.



14.7 Ferdinand: Skryt til styret for både de kuleste og morsomste møtene jeg har
vært på de to siste ukene! Man kunne spredt resolusjonene litt ut så folk ikke dro når
man var ferdig med det morsomme. God stemning her!

14.8 Benedikt: Strålende samfundsmøte! Et av de bedre på svært mange år. Disse
resolusjonene, det burde være fint å slippe å telle for å vite at vi er nok mennesker i
salen. Hvor mye verdi har det hvis det akkurat går igjennom? Det har ikke fungert å
ha et helt møte til resolusjoner, og det har ikke fungert å ta det på slutten av et langt
møte. Det er ikke gøy for de som ikke er godt kjent her. Litt vel mye jazzete stemning
her. Jeg tror det var lurt å flytte resolujonene her

14.9 Signe: Min første gang på talerstolen! Det er ikke sikkert at alle i salen vet at det
tar litt lid for de tekniske å endre ting under et møte. Det er stress å få mye beskjed
om å mase på å endre tekniske ting under show.

14.10 Alvhilde: Skryt til VK som slag seg rundt og fikk video på sideskjermene.
Ønsker meg anmodning til dette. Oppfordrer kvinnene til å komme opp på talerstolen.

14.11 Øystein: Kudos til styret. Det er greit at vi ikke var over 100 mennesker på et
tidspunkt. Jeg har vært på mange møter det siste året med færre folk. Vil ha mer
dagsaktuelle saker, takk til Styret som setter fosen-saken på dagsorden. Synes styret
skal få en stor applaus for å få fler med på møter enn de siste årene. Vi trenger dette
for å vise stemmen til studentene i samfunnet.

15.Møtet er hevet
Una takker de som takkes skal.
Møtet er hevet kl. 21.59

_________________________                                               _________________________

Møteleder                                                                                  Referent
UNA ONSRUD                                                                          ANNIKA B. V. Taule


