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Forord

Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2004 til våren 2005. De er 
hentet ut fra Styrets server mars 2008. Det er ikke gjort redaksjonelle endringer i 
referatene utover det kosmetiske. Hensikten med å samle og trykke opp disse 
referatene er utelukkende for å bevare dem for ettertiden. Håper dette heftet er til 
nytte og glede for fremtidige engasjerte sjeler. 

Her i Huset 25.mars 2008

Øyvind Aass
Leder for Studentersamfundet i Trondhjem

Utgitt av Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem, mars 2008
Opplag 5 eksemplarer
Tapir Uttrykk
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Samfundsmøte 14.08.04

Endelig student – en overlevelsesguide for 
nye studenter

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Kunstnerisk ved Strindens Promenadeorkester

3. Styreprotokoll

• Storsalen godkjente Styrets dagsorden ved akklamasjon.

• Møteleder fortalte om Reidun Aune og hennes bortgang, og utbrakte en skål 
for å hedre Reidun Aune på vegnet av Storsalen og Styret.

4. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer.

5. Kunstnerisk ved Pirum.

6. Kunstnerisk ved SIT.

7. Guide til studentlivet i Trondheim ved

a) Kjerstin Tobiassen, erfaren student.

b) Olav Gundersen, førsteamanuensis ved Historisk-filosofisk fakultet.

c) Pernille Sørensen, tidligere trondheimsstudent.

8. Kunstnerisk ved SIT.

9. Pause.

10.Sofaprat med guidene.

• Håvard Hamnaberg kom med et innlegg.

• Sverre Sundsdal kom med et innlegg.

11.Kunstnerisk ved STV.

12.Kunstnerisk ved SIT.

13.Tale ved Gøril Forbord.

14.Allsang: ”Nu klinger...”

15.Eventuelt

• Sæba Bajoghli fortalte om ISFiT og oppfordret studentene til å engasjere seg.

• Håkon Kirkeby informerte om UKA-05 og søknadsfrist for opptak.

• Øyvind Aass informerte om visning av OL-sendingene i Daglighallen.

• Anne Grethe Kjelling informerte om Kulturutvalgets åpningsfilm.

• Tor Berg informerte om Akademisk Radioklubb.
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• Endre Sjåk fortalte om Reidun Aune og utbrakte en skål på vegne av 
Storsalen og SIT for å hedre Reidun Aune.

16.Kritikk av møtet

• Rita Johansen ønsket et sterkere fokus på HiST på et slikt møte, og 
oppfordret Styret til å jobbe mer opp mot studentene ved denne institusjonen. 

17.Møtet er hevet.

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 21.08.04

Markedets fortreffelighet

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styrets forslag til endret dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer.

4. Innføring ved Ivar Munch Clausen

5. Innledning ved Victor Norman

6. Innledning ved Rune Skarstein

7. Kunstnerisk ved Candiss

8. Pause

9. Kunstnerisk ved Snaustrinda Spellemannslag

10.Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Tor Berg

 Jørund Leknes

 Andreas Hage

 Håvard Hamnaberg

 Audun Vindøy

 Erlend Engh Brekke

 Elise Constance Fodestad Grude

 Jens Maseng

 Professor Arnulf Kolstad

 Ingvild Kalland

 Ragnhild Torvik

11.Eventuelt

• Sverre Sundsdal informerte om valg til Rådet.

• Andreas Hage kom med en forsinket julehilsen til Victor Norman.

• Sæba Bajoghli fortalte om ISFiT og om søknadsfrist for opptak.

• Håvard Hamnaberg fortalte om Propheten og hvorfor han valgte å 
trekke sitt kandidatur som redaktør. På vegne av seg selv og Håvard 
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Gram kom han med følgende lovendringsforslag for 
Studentersamfundets lover,§25 Propheten:

§ 25

Samfundets håndskrevne avis Propheten

Til redaksjonen av Studentersamfundets håndskrevne avis 
”Propheten” kan det velges to redaktører som er villige. 
Redaktørene fungerer ett semester. 

Tilleggsforslag: Valget avholdes slik ordstyrer finner det for 
godt. Hensyn trenger ikke å tas til noe annet punkt i 
Studentersamfundets lover.

• Beate Solberg på vegne av det andre kandidaturet til Propheten støttet 
Hamnaberg og Grams forslag. 

• Hallgeir Opdal informerte om Trondheim Sosiale Forum

• Endre Sjåk på vegne av SIPT kom med et forslag til løsning på 
problemet ved markedets fortreffelighet.

12.Kritikk av møtet

• Håvard Gram oppfordret til mer deltakelse av professorer og 
akademikere på Samfundsmøtene. 

• Mats Kirknes frå Trondheim lokallag for lesbisk og homofil frigjøring 
kritiserte møteledelsen for å ha tillatt sjenerende språkbruk ved 
talerstolen.

13.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 28.08.04

Smil, du er mistenkt

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret innstilte følgende personer til Rådet:

 Jan David Ytrehus

 Karen Nybakke

3. Politisk femminutt.

• Håvard Hamnaberg gratulerte Dagbladet med sin ”ikke-sak” om 
legestudenters kontra lærerstudenters mulighet for studielån. 

4. Innledning ved Kjersti Høgestøl

5. Innledning ved Rune Ottosen

6. Innledning ved Arne Jensen

7. Innledning ved Christian Wiig

8. Pause

9. Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Håvard Hamnaberg

 Torill Bye Willhelmsen

 Vidar Furuholt

10.Behandling av tilleggsforslag til §25 om Samfundets håndskrevne avis 
Propheten

• Behandlingen av lovforslaget måtte utsettes ettersom det var færre enn 
100 medlemmer til stede i salen. 

11.Eventuelt

• Ingen ytringer

12.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

13.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Festmøte 04.09.04

Såpe på hjernen

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester

3. Styreprotokoll

4. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Interne Teater og STV

5. Festtale ved Finn Folke Torp og Peter Falck

6. Kunstnerisk ved Knauskoret

7. Pause

8. Festtale ved Kim Kolstad aka Jens August

9. Åpen talerstol for såpeoperabekjennelser

• Følgende personer kom med bekjennelser:

 Ove Raudajokki

 Håvard Gram

 Anita Halmøy Wisløff

10.Kunstnerisk ved Studentersamfundets Interne Teater og STV

11.Valg av medlemmer til Rådet 

• Jan David Ytrehus presenterte seg for Storsalen

• Storsalen godkjente Jan David Ytrehus som medlem av Rådet for 1,5 
år.

• Håvard Hamnaberg presenterte Karen Nybakke

• Storsalen godkjente Karen Nybakke som medlem av Rådet for et halvt 
år.

12.Eventuelt

• Egil Niclaes Reksten informerte om Kulturutvalgets visning av filmen 
”Blå”

13.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

14.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 11.09.04

Presidentvalget: Gammelt piss på nye flasker?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt.

• Lillfrid Sakshaug, nyvalgt leder ved Trondheim Liberale Studentforening 
informerte om Trondheim Liberale Studentforening

• Beate Solberg fortalte om ISFiTs dialoggruppe og de utvalgte 
konfliktområdene for årets festival. 

4. Innledning ved Espen Barth Eide

5. Innledning ved Bjørn Hansen

6. Kunstnerisk ved STV

7. Pause

8. Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Håvard Gram

 Kirsten Teige

 Øystein Skogvang

 Beate Solberg

 Ragnhild Anker Ljosland

9. Eventuelt

• Egil Niclaes Reksten inviterte til Kulturutvalgets søndagsfilm ”Hvit”. 

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 18.09.04

Riksskittkasting: Oslo ut av Norge

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt.

4. Innledning ved Nicolai Astrup

5. Innledning ved Marit Arnstad

6. Kunstnerisk ved SIT

7. Innledning ved Ottar Brox

8. Pause

9. Kunstnerisk ved SIT

10.Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Andreas Hjelmstad

 Håvard Hamnaberg

 Anders Hansen

 Tord Dahle

 Per Øyvind Hansen

 Endre Skjåk

11.Eventuelt

• Håvard Hamnaberg informerte om opptak til Fengselstomtprosjektet. 

• Christian Waale Hansen informerte om opptak til Strategisk utvalg.

• Håkon Kirkeby informerte om opptak til UKA-05.

• Øyvind Aass oppfordret Finansstyret til å ta opp fornyelse av 
leiekontrakten til Puben i Storsalen i 2005.  

12.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

13.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Anne Lise Aastad, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 22.09.04

Galtungs verden

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer

4. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

5. Innledning ved Johan Galtung

6. Pause

7. Talerstolen åpnes for spørsmål og diskusjon

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Andreas Pedersen

 Audun Asphjell

 Marit Schou Hauger

 Christian Jansen

 Håvard Rykkelid

 Sæba Bajoghli

 Ronny Kjelsberg

• Storsalen godkjente å stenge talerstolen ved akklamasjon. 

8. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

9. Eventuelt

• Ingen ytringer

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Festmøte 01.10.04

Samfundets Bursdag

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Strindens Promenade Orchester

3. Styreprotokoll

4. Samfundet byggevideo

5. Festtale ved leder

6. Kunstnerisk ved SIT

7. Gratulasjoner

• Varaordfører Knut Fagerbakke gratulerte Samfundet på vegne av 
kommunen og overrakte som bursdagsgave et maleri.

• Sæba Bajoghli gratulerte Samfundet på vegne av ISFiT og overrakte 
som bursdagsgave et atlas.

• Håkon Kirkeby gratulerte Samfundet på vegne av UKA og overrakte 
som bursdagsgave en symbolsk sum på femti kroner.

• Ingvild Kvernmo gratulerte Samfundet på vegne av 
Studentsamskipnaden og Velferdstinget og overrakte som 
bursdagsgave 1,5 millioner kroner til handikaptilpasning.

• Espen Røsbak gratulerte Samfundet på vegne av Det Norske 
Studentersamfund og overrakte som bursdagsgave en flaske cognac 
samt en faksimile fra Hans Majestet Grisen.

• Lars Kolbeinstveit gratulerte Samfundet på vegne av 
Studentersamfunnet i Bergen og overrakte som bursdagsgave et maleri 
og en bok.

• Per Ivar Maudal gratulerte Samfundet på vegne av NTNU og fortalte 
om NTNUs bidrag til Samfundets nye bygg på ”Fengselstomta”.

• Torunn Klemp gratulerte Samfundet på vegne av HIST og overrakte 
som bursdagsgave et forskuddsbidrag til Samfundets nye bygg på 
”Fengselstomta”. 

• Ingrid Sand gratulerte Samfundet på vegne av Studenttinget og 
overrakte som bursdagsgave en ”Håndbok for taleren”.

• Harald Bakke kom med en replikk om at Samfundet hadde beholdt sitt 
særpreg.

8. Kunstnerisk ved TKS/TSS

9. Kunstnerisk ved STV

10.Kunstnerisk ved SIT
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11.Pause

12.Festtale ved Ivar Nergaard

13.Allsang – ”Nu klinger…”

14.Kunstnerisk ved SIT

15.Kunstnerisk ved Pirum

16.Eventuelt

• Morten Fiskvik overrakte ”Samfundets Historie” fra 25-års jubileum til 
Samfundets bibliotek.

• Håvard Hamnaberg opplyste om søknadsfristen for den nye gruppa 
som arbeide med det nye bygget på ”Fengselstomta”.

• Tollef Fog Heen opplyste om at Samfundet pr i dag hadde 820 
medlemmer fra HIST.

• Endre Sjåk leste sitt referat fra et møte i Samfundets Interne Politiske 
Teater

• Beate Solberg og Kirsten Helene Teige sa seg villige til å stille som 
redaktører til Samfundets håndskrevne avis Propheten. 

17.Kritikk av møtet

• Erlend Engh Brekke sa at det er slike møter som gjør at det er gøy å 
komme på kontoret.

• Bjørnar Holmem takket for at det ble servert øl i glass.

18.Møtet er hevet/Spise kake

• Kakekonkurransen mellom Samfundets gjenger ble vunnet av 
Serveringsgjengen. 

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 02.10.04

Fritt fram for voldtekt

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 025641 fra de private 
områdene fram til 11. mars 2005. Bakgrunnen for vedtaket er alvorlig 
brudd på hybelinstruksen. 

• Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 012442 fra de private 
områdene fram til 11. mars 2005. Bakgrunnen for vedtaket er alvorlig 
brudd på hybelinstruksen. 

• Styret har vedtatt å frata medlem nr 022513 medlemskortet på 
bakgrunn av vedkommendes oppførsel overfor vaktene 11.09.2004. 

• Styret har vedtatt å frata medlem nr 021506 medlemskortet på 
bakgrunn av vedkommendes oppførsel overfor vaktene 10.09.2004. 

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Petter Eide

5. Innledning ved Ragnhild Hennum

6. Innledning ved Berit Wibe Hilmarsen

7. Kunstnerisk ved Studentradion’ og Fotogjengen

8. Innledning ved Morten Eriksen

9. Innledning ved Jon Christian Elden

10.Pause

11.Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Ana Urrutia Enaso

 Marius Blaecke

 Marit Schou Hauger

 Øystein Hagen

 Joachim Da Silva

12.Eventuelt

• Lene Standnes Eilertsen informerte om Studentradiofestivalen 29. – 30. 
oktober.

13.Kritikk av møtet
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• Ingen ytringer

14.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 30.10.04

Ond med vilje

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å kreve medlem nr. 019527 for en erstatning på kr 
4600 for hærverk på Studentersamfundets bygningsmasse, samt å 
utestenge medlemmet fra de private områdene fram til 5. januar 2005.

• Styret har vedtatt å utestenge medlem nr. 025643 fra de private 
områdene fram til 5. november på bakgrunn av brudd på 
hybelinstruksen.

• Styret har vedtatt å henlegge saken mot medlem nr. 022031.

• Styret har vedtatt å utestenge medlem nr. 025725 fra private områder 
fram til 1. februar og medlem nr. 021315 til 11. mars 2005. I tillegg 
idømmes medlemmene til 15 timers Samfundstjeneste hver. 
Bakgrunnen for dommen er å ha deltatt i håndgemeng på Samfundet.

• Styret har vedtatt å frata medlemkortet til medlem nr 001431 for 
skoleåret 2004/2005 på bakgrunn av vedkommendes oppførsel overfor 
vaktene 10.09.2004.

• Styret har vedtatt å frata medlem nr 019001 medlemsretten for et år på 
bakgrunn av at vedkommende har slått ned en vakt på jobb 
17.09.2004.

3. Politisk femminutt.

4. Innledning ved Lars Fr. H. Svendsen

5. Kunstnerisk ved STV

6. Innledning ved Arne Johan Vetlesen

7. Pause

8. Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Ingrid Kylstad

 Andreas Pedersen

 Jens Maseng

 Ottar Birkeland

 Ellen Rykja Gilbert

9. Eventuelt

18



• Anniken Hjertholm fortalte om Studentradions 20-års jubileum og om 
Radiofestivalen. Brage Johnsen fremførte et hymne til Studentradion’.

• Erlend Engh Brekke informerte om redaktørvalget til Mediastud. 
Interesserte kan kontakte Bernt Gran for informasjon, på tlf 930 05 933.

• Leder for Valgstyret ved NTNU, Sindre Balas, informerte om valget til 
Studenttinget NTNU. 

• Håkon Kirkeby informerte om søknadsfrist for opptak av nye stillinger til 
UKA-05.

• Sverre Sundsdal fortalte om Strategisk Utvalg og om opptaket til 
Strategisk Utvalg.

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 04.11.04

Kvalitet, sier du?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å utestenge medlem nr. 021357 fra de private 
områdene fram til 26. november for brudd på nøkkelinstruksen.

• Rådets kjennelse i anken på kjennelsen i disiplinærsak 7-04, datert 
19.10.2004: 

 Rådet har vedtatt å frikjenne medlem nummer 017591.

• Storsalen godkjente endring av dagsorden ved akklamasjon.

3. Politisk femminutt.

4. Kunstnerisk ved STV

5. Innledning ved Kristin Clemet

6. Innledning ved Trond Giske

7. Pause

8. Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Nina Westgård

 Magnus Holla Sivertsen

 Jørn A. Henriksen

 Amanda Gutierrez

 Gavin S. William

 Eirik Nedrelid

 Carl Fredrik Tjeransen

 Siri H. Henriksen

 Hein Arne Langåker

 Benedicte Johannesen

 Per Vidar Melkvik

 Eirik Sandaas

 Bjørn Utgår

 Per Ivar Maudal

 Bjørn Tore Johansen
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 Marianne Torp

 Håkon Kirkeby

 Petter Pedersen Furan

• Sverre Midthjell kom med en saksopplysning om at undersøkelse viser 
at gjennomsnittsstudenten i Trondheim studerer litt i underkant av 35 
timer i uka. 

9. Eventuelt

• Sæba Bajoghli fortalte om ISFiT og informerte om søknadsfrist for 
opptak mandag 8. november.

• Andreas oppfordret Clemet og Giske til å diskutere med studentene 
videre ut over kvelden.

• Bjørn Utgår oppfordret til engasjement i studentpolitikken.

10.Kritikk av møtet

• Sverre Midthjell takket Styret for å ha fått Giske og Clemet til debatt på 
Samfundet denne kvelden. 

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Festmøte 06.11.04

En halvliter glede

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester

3. Styreprotokoll

4. Kunstnerisk ved STV

5. Innledning ved Øyvind Hatletveit

6. Pause

7. Festtale ved Arne Olav Reitan

8. Kunstnerisk ved SIT

9. Allsang: ”Lørdagkveld”

10.Eventuelt

• Håkon Kirkeby opplyste om at i et UKE-år konsumeres det 200.000 liter 
øl på Samfundet. 

• Øyvind Aass utpekte Dahls øl til vinneren av en blindtest avholdt som 
internt arrangement. Han overrakte et symbol på dette til Dahls venner 
representert ved Arne O. Reitan. 

• Anne Grethe Kjelling reklamerte for neste Excenteraften – Bakfylla

• Stian Samset Hoem opplyste om søknadsfrist til Rådet.

• Sæba Bajoghli opplyste om siste opptaksrunde til ISFiT 2005. 
Søknadsfrist 8. november. 

• Martin Hartmann opplyste om Strategisk utvalg. Søknadsfrist 9. 
november.

11.Kritikk av møtet

• Lodve Berre kritiserte møteledelsen for å ha drukket øl av plastglass. 

• Nicolai Løvdal kritiserte at det kun ble solgt pils under samfundsmøtet. 

• Eivind Lindeberg opplyste om at det var mulig å kjøpe flere ølsorter på 
Daglighallen. 

12.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Anne Lise Aastad, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 13.11.04

Ut med de dumme!

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å idømme medlem nr. 001167 15 – femten – timers 
Samfundstjeneste, samt å utestenge medlemmet fra de private 
områdene fram til 15. mars 2005 for å ha vært skyld i håndgemeng på 
Samfundet. 

• Alternativ straffeutmåling: Styret har vedtatt å utestenge medlem nr. 
001167 fra de private områdene fram til 15. mai 2005 for å ha vært 
skyld i håndgemeng på Samfundet. 

3. Politisk femminutt.

4. Kunstnerisk ved Candiss

5. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

6. Innledning ved Nina Volckmar

7. Innledning ved Bernt Hagtvet

8. Innledning ved Gudmund Hernes

9. Pause

10.Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Maria Serafia

 Rigmor Austgulen 

 Per Ivar Maudal

 Torbjørn Knudsen

 Sæba Bajoghli

 Håvard Hamnaberg

 Martin Ystenes

11.Resolusjonsforslag

• Styret fremmet følgende resolusjonsforslag:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til samfundsmøte 
den 13. november 2004 oppfordrer NTNU til å innføre 
minimumskrav på karakter 4 – fire – på matematikk fra 
videregående for å kvalifiseres til å studere ved 
sivilingeniørutdanningen. 

• Følgende personer kom med innspill fra salen:
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 Åge Halvorsen

 En som ikke presenterte seg ordentlig

• Resultat etter avstemning:

For: 65

Mot: 60

Avholdne: 13

• Resolusjonsforslaget ble ikke vedtatt.

• Styret fremmet følgende resolusjonsforslag:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til samfundsmøte 
den 13. november 2004 beklager kontinuerlig syting fra 
landsomfattende studentorganisasjoner angående 
studiefinansieringen. Studenter generelt klarer seg godt 
økonomisk. Det er på grunnskolenivå de fremtidige norske 
studenter skapes. Vi ber myndighetene om å heller fokusere 
på økt kvalitet ved norske grunnskoler og oppfordrer til et 
kraftig løft.

• Følgende personer kom med innspill fra salen:

 Lillfrid Saksehaug

 Sindre Balas

 Erling Engh Brekke

 Håvard Gram

 Christian Aass

 Håvard Hamnaberg

 Maria Serfaia Fjellstad

• Resultat etter avstemning:

For: 57

Mot: 53

Avholdne: 32

• Resolusjonsforslaget ble ikke vedtatt.

12.Eventuelt

• Øyvind Gram inviterte til konsert med TSS og Symf.orch. i 
Nidarosdomen, onsdag 17/11.

• Maria Serafia Fjellstad informerte om arbeidsmøte om samlokalisering 
mandag 15/11 i S2 kl 15.00.

• Egil Niclaes Reksten inviterte til filmvinningen av ”En Kärlekshistoria”, 
søndag 14/11 i Storsalen.
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• Endre Sjåk fra Studentersamfundets Interne Politiske Teater så seg 
selv tvunget til å kaste seg selv ut av partiet grunnet usømmelig 
oppførsel.

13.Kritikk av møtet

• Bjørnar Holmen gav uttrykk for at han syntes det var et langt, men godt 
møte. 

• Sindre Balas kritiserte Styrets beskrivelse av studentpolitikere som 
”sytete”

• Kenneth Høgevold  kritiserte at en del hadde benyttet gjengkort under 
avstemningen. Han kommenterte også at folk var blitt flinkere til å 
presentere seg fra talerstolen. Til slutt kritiserte han møteledelsen for å 
ha gått for fort til votering over resolusjonsforslagene, da diskusjonen 
om disse var interessant.

14.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
 Stian Samset Hoem, referent   Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 11.01.05

Rädda FN, död eller levande

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt.

• Erik Myrin fortalte om vinneren av Studentenes Fredspris 2005, 
Asociacion Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU. 

4. Introduksjon ved Anders Gynhild

5. Kunstnerisk ved Candiss

6. Innledning ved Thorvald Stoltenberg

7. Pause

8. Talerstolen åpnes for spørsmål og diskusjon

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:
 Bjørn Utgård
 Marte Jürgensen
 Marius Blacke
 Håvard Gram
 Tove Sagmo
 Bjørn Utgård
 Ellen Viseth

9. Eventuelt

• Amund Aune Nilsen annonserte årets første nummer av Under Dusken 
og inviterte til sleppfest. 

• Håvard Gram og Håvard Hamnaberg stilte som kandidater til 
redaktørvervene for Propheten, Samfundets håndskrevne avis. 
Storsalen godkjente redaktørparet ved akklamasjon.

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 15.01.05

Den Røde Drage

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Kjennelser fra Rådet:

 Medlem nr 019527 utestenges fra Studentersamfundet frem til 5. 
januar 2005. I tillegg avkreves medlemmet en erstatning på kr 
4000,- for skadeverket. Halvparten av rstatningssummen 
omgjøres eventuelt til 20 timers Samfundstjeneste etter søknad 
til daglig leder.

 Rådet har vedtatt å idømme medlem nr 001167 utestengelse fra 
Studentersamfundet i Trondhjem frem til 15. mars 2005 for å ha 
forårsaket håndgemeng i Studentersamfundets lokaler.

• Medlem nr 003085 frifinnes.

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer. 

4. Innledning ved Torstein Hjellum

5. Innledning ved Harald Bøckman

6. Kunstnerisk ved NTNUI

7. Pause

8. Talerstolen åpnes for spørsmål og diskusjon

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:
 Håvard Gram
 Marit Schou Hauger
 Ragnhild Torvik
 Jens Maseng

9. Eventuelt

• Ingen ytringer.

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 19.01.05

NTNU United

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Storsalen godkjente den endrede dagsorden ved akklamasjon.

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer. 

4. Introduksjon ved Christian Thommessen

5. Innledning ved Anne Grete Hestnes

6. Innledning ved Inge Fottland

7. Kunstnerisk ved STV

8. Meningsytring fra Kolbein Bell

9. Meningsytring fra Eivind Hiis Hauge

10.Pause

11.Kunstnerisk ved Pirum

12.Paneldebatt

• I panelet: Åge Halvorsen, Eivind Hiis Hauge, Kolbein Bell og Britt 
Mæhlum

 Alan Krill holdt innlegg fra talerstolen

- Kolbein Bell svarte med replikk

 Edgar Martinsen holdt innlegg fra talerstolen

- Eivind Hiis Hauge svarte med replikk

 Svein Kristiansen holdt innlegg fra talerstolen

 Ronny Sødahl Furnes holdt innlegg fra talerstolen
- Replikk fra Britt Mæhlum
- Replikk fra Kolbein Bell
- Replikk fra Rigmor Ausgulen
- Ronny Sødahl Furnes kom med en svarreplikk.

 Jan Bojer Vindheim holdt innlegg fra talerstolen

- Replikk fra Åge Halvorsen
- Jan Bojer Vindhem kom med en svarreplikk.

• Inge Fottland kom med en saksopplysning.

 Carl Fredrik Tjeransen holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Kolbein Bell
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- Replikk fra Åge Halvorsen
- Replikk fra Eivind Hiis Hauge
- Carl Fredrik Tjeransen kom med en svarreplikk.

 Maria Serafia Fjellstad holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Christian Thommessen
- Replikk fra Britt Mæhlum
- Replikk fra Kolbein Bell
- Maria Serafia Fjellstad kom med en svarreplikk.

 Håvard Hamnaberg holdt innlegg fra talerstolen.

 Vegard Otestrand holdt innlegg fra talerstolen.

 Arild Ness holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Kolbein Bell

 Per Kristian Larsen holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Åge Halvorsen
- Replikk fra Eivind Hiis Hauge
- Per Kristian Larsen kom med en svarreplikk.

 Kjetil Kvist holdt innlegg fra talerstolen.

 Petter Åslestad holdt innlegg fra talerstolen.

 Jon Lippe holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Britt Mæhlum
- Replikk fra Eivind Hiis Hauge

 Andreas Pedersen holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Åge Halvorsen

 Erlend Engh Brekke holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Carl Fredrik Tjeransen
- Replikk fra Per Ivar Maudal

 Per Ivar Maudal holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Britt Mæhlum
- Per Ivar Maudal kom med en svarreplikk.
- Replikk fra Carl Fredrik Tjeransen
- Per Ivar Maudal kom med en svarreplikk.
- Replikk fra Ragnhild Slettebø
- Replikk fra Svein Supphellen
- Per Ivar Maudal kom med en svarreplikk.

 Gunnhild Vidén holdt innlegg fra talerstolen.

 Per Egil Mjåvatn holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Kolbein Bell

 Bjarne Foss holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Britt Mæhlum
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- Bjarne Foss kom med en svarreplikk.

 Kjetil Teige Ulbaasen holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Kolbein Bell
- Replikk fra Britt Mæhlum
- Replikk fra Sverre Midthjell
- Replikk fra Maria Serafia Fjellstad
- Replikk fra en som ikke presenterete seg

 Johannes Zachrisson holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Inge Fottland

 Magnus Ullseth holdt innlegg fra talerstolen.

- Replikk fra Per Ivar Maudal
- Replikk fra Britt Mæhlum
- Replikk fra Amund Aune Nilsen
- Magnus Ullseth kom med en svarreplikk.

 Eivind Hiis Hauge holdt en kort sluttappell. 

 Britt Mæhlum holdt en kort sluttappell.

 Kolbein Bell holdt en kort sluttappell.

 Åge Halvorsen holdt en kort sluttappell.

13.Eventuelt

• Håkon Kirkeby takket NTNU for at de ikke bygger ut i Dødens Dal og 
presiserte at lykken er å møtes på UKA. Han informerte om nytt opptak 
til UKA og at søknadsfristen er 1. februar.

• Marit Schou Hauger takket for at så mange vitenskapelig ansatte ved 
NTNU hadde kommet på møtet og informerte om 
professorprogrammet. 

14.Kritikk av møtet

• Maria Serafia Fjellstad takket for et fint møte og oppfordret til videre 
diskusjon i debatten.

• Andreas Pedersen satte pris på at det var temperaturen i debatten og 
kritiserte møteleder for å ha kuttet talerlisten til tross for protester. 

• Lars Lindeberg savnet i debatten en belysning av at Samfundet, UKA 
og ISFiT er tverrfaglige institusjoner i Trondheim. 

15.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent    Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 29.01.05

Når vi blir 66

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Storsalen godkjente den endrede dagsorden ved akklamasjon.

3. Politisk femminutt.

• Carl Fredrik Tjeransen fortalte at NTNU vurderer å stenge for frie fag på 
Dragvoll, og opplyste om at man finner mer informasjon om dette på 
Studenttingets hjemmesider. 

4. Resolusjonsforslag

• Styret fremmet følgende resolusjonsforslag:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 
den 29. januar 2005 stiller seg positive til videre utredelse av 
planene om en samlokalisering av NTNU rundt 
Gløshaugenområdet, og oppfordrer Styret ved NTNU til å 
gjøre det samme. 

• Gøril Forbord forklarte bakgrunnen for resolusjonsforslaget. 

• Ingen kom med innspill fra salen.

• Resultat etter avstemning:

For: 76

Mot: 10

Avholdne: 8

• Resolusjonsforslaget ble ikke vedtatt.

5. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

6. Introduksjon ved Bjørn Hvinden

7. Innledning ved Per-Kristian Foss

8. Innledning ved Stein Reegård

9. Pause

10.Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

11.Paneldebatt

• Torstein Dahle holdt innlegg fra talerstolen

• Astrid Kjelsnes holdt innlegg fra talerstolen
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Astris Kjelsnes kom med en svarreplikk

• Peder M. Lysestøl holdt innlegg fra talerstolen
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- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Peder M. Lysestøl

• Jens Quatrup holdt innlegg fra talerstolen
- Per-Kristian Foss svarte med replikk

• An-Margritt Jensen holdt innlegg fra talerstolen
- Stein Reegård svarte med replikk
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Stein Reegård svarte med replikk

• Jon Henriksen holdt innlegg fra talerstolen
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Jon Henriksen svarte med replikk
- Per-Kristian Foss kom med en replikk

• Carl Fredrik Tjeransen holdt innlegg fra talerstolen
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Det kom en saksopplysning fra salen
- Torstein Dahle kom med en replikk
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Torstein Dahle kom med en saksopplysning
- Carl Fredrik Tjeransen kom med en replikk

• Tor Berg holdt innlegg fra talerstolen
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Stein Reegård svarte med replikk

• Mona Bjørn holdt innlegg fra talerstolen
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Mona Bjørn svarte med replikk

• Magnus Ulseth holdt innlegg fra talerstolen
- Stein Reegård svarte med replikk
- Magnus Ulseth kom med en saksopplysning
- Per-Kristian Foss svarte med replikk
- Stein Reegård svarte med replikk

• Per-Kristian Foss kom med en avsluttende apell.

12.Eventuelt

• Studentenes Interne Teater opplyste om deres oppsetning av 
teaterstykket ”Bursdagsfesten”, premiere 3. mars. 

• Håkon Kirkeby informerte om søknadsfrist til ulike stillinger i UKA-05, 1. 
februar. 

13.Kritikk av møtet

• Marit Schou Hauger fra Styret takket alle professorene som møtte opp 
og holdt innlegg fra talerstolen. Hun uttrykte også frustrasjon over at 
folk klager over studentenes økonomiske stilling og mente at vi har det 
bra. 

14.Møtet er hevet

………………………………… ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 02.02.05

En folkefiende

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer. 

4. Direktesendt TV-debatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Gøril Forbord

 Øystein Hetland

5. Resolusjonsforslag

• Styret fremmet følgende resolusjonsforslag:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 
den 2. februar 2005 stiller seg positive til videre utredelse av 
planene om en samlokalisering av NTNU rundt 
Gløshaugenområdet, og oppfordrer Styret ved NTNU til å 
gjøre det samme. 

• Gøril Forbord forklarte bakgrunnen for resolusjonsforslaget. 

• Ingen kom med innspill fra salen.

• Resultat etter avstemning:

For: 100

Mot: 14

Avholdne: 4

• Resolusjonsforslaget ble vedtatt.

6. Eventuelt

• Audun Vindøy fra Unge Venstre fortalte at gruppen Fuglens Venner 
holder til i Edgar hver onsdag og tar gjerne imot innspill, ris og ros. 

7. Kritikk av møtet

• Erlend Engh Brekke stilte spørsmål ved annonseringen av møtet og 
gav uttrykk for at han regnet debatten for pølsevev.

8. Møtet er hevet

………………………………… ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 05.02.05  

Kampen om Virkelighetsbildet

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Storsalen godkjente Styrets dagsorden ved akklamasjon.

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Julie Christiansen

5. Innledning ved Rune Ottosen

6. Innledning ved Lars Sigurd Sunnanå

7. Pause

8. Kunstnerisk ved Pirum

9. Ordskifte.

• Julie Christiansen, Rune Ottosen og Lars Sigurd Sunnanå møttes til 
ordskifte.

• Følgende personer kom med innspill fra salen:

 Eivind Fjellstad            
 Håvard Hamnaberg
 Erlend Engh Brekke    
 Ingrid Sand
 Even Kortner               
 Anita Wisløff
 Sjur Øyen                     
 Magnus Holla Sivertsen
 Andreas Hjelmstad

10.Budsjettvotering

• Leder av Finansstyret Jens Otto Larsen presenterte årets budsjett. 

• Nesteleder av Rådet Tom Dagstad leverte rådets innstilling om at 
fremlagte budsjett var i tråd med Samfundets lover og statutter.

• Følgende personer kom med innspill fra salen:

 Mange Næra  

 Eivind Fjellstad 

 Ragnhild Simenstad

• Avstemning foregikk ved håndsopprekning med medlemskort.
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• Resultatet av avstemninga ble:

For: 122 
Mot: 2 
Blank: 3

• Fremlagt budsjett regnes dermed som godkjent av Storsalen.

11.Eventuelt

• Sæba Bajoghli fra ISFiT oppfordret Storsalen til å stille som verter til 
deltakerne på festivalen da det fortsatt var behov for dette, Aktuelle 
verter bes henvende seg til vert@isfit.org eller nærmeste ISFiT’er som 
snarest. 

• Videre minnet hun om festivalens snarlige oppstart og oppfordret alle til 
å få med seg festivalens mange arrangement.

• Anne Grethe Kjelling fra Kulturutvalget reklamerte for ”Transeuke” etter 
ISFiT og oppfordret folk til å få med seg denne.

12.Kritikk av Møtet

• Svein Halvor Halvorsen kritiserte fraværet av informasjon om 
budsjettbehandlingen i forkant av møtet.

13.Møtet er hevet

………………………………….                            ……………………………
Håvard Paulsen Gram, referent Margrethe Assev, møteleder
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Samfundsmøte 26.02.05

Hvem er du?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å utestenge medlem nr. 019733 fra 
Studentersamfundet frem til 1. april for å ha forsøkt å stjele en flaske 
sprit fra baren Strossa fredag 28. januar.

• Styret ved Studentersamfundet konstaterer at støttekonserten arrangert 
i forbindelse med flodbølge katastrofen var særdeles vellykket. Styret 
ønsker at Samfundet viderefører initiativet ved å arrangere en årlig 
støttekonsert, der Samfundet donerer overskuddet til et godt formål. 
Storsalen vedtar hvor midlene skal gå.

• Styret har vedtatt å arrangere et ekstra Samfundsmøte den 16. mars 
med tittelen ”Ja, vil elsker – men elsker de oss?” Innledere vil være 
Kåre Willoch og Marie Simonsen. 

3. Politisk femminutt

• Lillfrid Saksehaug, leder av 8.mars-komiteen, oppfordret alle til å delta 
på feiringen av 8. mars.

4. Kunstnerisk ved TKS

5. Kunstnerisk ved Studentradio’n

6. Innledning ved Esben Esther Pirelli Benestad

7. Introduksjon ved Monica Voilås Myklebust

8. Kunstnerisk ved SIT

9. Innledning ved Thore Langfeldt

10.Kunstnerisk ved StudentTV’en

11.Pause

12.Kunstnerisk ved Fotogjengen

13.Kunstnerisk ved SIT

14.Talerstolen åpnes for spørsmål og dialog

• Følgende hadde innlegg fra talerstolen:

 Carl Fredrik Tjeransen

 Richard Johannesen

 Lillfrid Saksehaug

 Silje Ryvold

 Lisa Tollefsen
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 Ida Ålen

15.Kunstnerisk ved SIT

16.Eventuelt

• Silje Ryvold oppfordret alle til å delta på Excenteraften om 
transseksualitet på onsdag den 2. mars klokken 19.00.

• SIT reklamerte for teaterstykket ”Bursdagsfest”.

17.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

18.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Anne Lise Aastad, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 05.03.05

Midtøsten etter Arafat

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret legger ned Æres- og utmerkelsesutvalget med virkning fra 23. 
februar 2005. Styret har så opprettet et æres og utmerkelsesutvalg 
versjon 2 etter initiativ fra tidligere Styremeldemmer. Utvalget skal se 
på livsvarig/innbudt medlemsskap, æresmeldemsskap, Det Sorte Fårs 
Ridderskap og eventuelt andre æresbevisninger. Utvalget skal 
ferdigstille arbeidet innen 1. april.

• Styret skal se på mulighetene for å opprette en formell undergruppe av 
Styret, fortrinnsvis bestående av forhenværende Styre og KU 
medlemmer. Men det skal være åpent for alle medlemmer av 
Samfundet å være med i gruppen. Undergruppen skal blant annet 
legge til rette for eksterne arrangement i regi av andre 
studentforeninger på Samfundet.

3. Politisk femminutt.

• Ingen ytringer. 

4. Innledning ved Hilde Henriksen Waage

5. Innledning ved Jan Benjamin Rødner

6. Politisk innslag ved Student-TV

7. Pause

8. Paneldebatt

• Ordveksling mellom Hilde Henriksen Waage og Jan Benjamin Rødner.
- Håvard Gram kom tre replikker
- Jan Grønningseter kom med en replikk

 Ola Johnsen Lenes holdt et innlegg fra talerstolen
- Replikk fra Hilde Henriksen Waage
- Replikk fra Jan Benjamin Rødner
- Ola Johnsen Lenes kom med en svarreplikk

 Øystein Hetland holdt et innlegg fra talerstolen
- Replikk fra Hilde Henriksen Waage
- Replikk fra Sverre Midthjell
- Replikk fra Hilde Henriksen Waage
- Replikk fra Jan Benjamin Rødner

9. Resolusjonsforslag

• Styret fremmet følgende resolusjonsforslag:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 
den 5. mars 2005 vedtar å boikotte alle israelske varer inntil 
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Israel innfrir kravene skissert i ”Veikartet for fred”. 
Studentersamfundet oppfordrer Studentsamskipnaden i 
Trondheim til å gjøre det samme. 

• Anne Lise Aastad forklarte bakgrunnen for resolusjonsforslaget. 

• Ingen kom med innspill fra salen.

• Resultat etter avstemning:

For: 103

Mot: 6

Avholdne: 19

• Resolusjonsforslaget ble vedtatt.

10.Eventuelt

• Studenternes Interne Teater reklamerte for ”Bursdagsfesten” som 
spilles på Knaus fram til 16. mars. 

11.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

12.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent    Gøril Forbord, møteleder

39



Samfundsmøte 09.03.05

Ledervalg ved Studentersamfundet

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt en oppdatert liste i henhold til praksis av skoler som 
gir medlemsrett ved Studentersamfundet i Trondhjem: Høyskolen i Sør-
Trøndelag, Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet, 
Handelshøyskolen BI, Dronning Mauds Minne Høgskolen, MI-
Trondheim, Luftkrigsskolen i Trondheim og Folkeuniversitetet 
Trondheim. 

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Gøril Forbord

5. Presentasjon av kandidatene

• Kandidatene fikk 5 minutter til å presentere seg i følgende rekkefølge:

 Mari Raunsgard

 Einar Tryggvason Raen

6. Kunstnerisk ved Pirum

7. Pause

8. Valg av Leder ved Studentersamfundet

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Amund Aune Nilsen 

 Ronny Sødahl Furunes

 Bjørn O. Utgård

 Gøril Forbord

 Håkon Kirkeby

 Siri Øyslebø Sørensen

 Bjørn Tore Johansen

 Håvard Vibeto

 Øystein Hetland

 Håvard Gram

 Beate Solberg
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• Christian Obrestad foreslo Egil Rekstad som kandidat. Egil Rekstad 
ønsket ikke å stille.

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Erlend Engh Brekke

 Andreas Breden Tangen

 Åge Halvorsen

 Edina Christin Ringdal

 Audun Vindøy

• Magnus Holla Sivertsen foreslo Audun Vindøy som kandidat. Audun 
Vindøy ønsket ikke å stille. 

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Tormod Gjestland

 Kjetil Kvist

 Håvard Hamnaberg

 Eirik Sandaas

 Anne Grete Haugan

• Maria Serafia Fjellstad foreslo Kjetil Kvist som kandidat. Kjetil Kvist 
ønsket å stille, og fikk 5 minutter til å presentere seg.

• Anne Grete Haugan foreslo å oppheve strek.

• Votering:

For: 86

Mot: 241

Avholdende: 12

Totalt: 339

• Forslaget falt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Elisabeth Ofstad

 Jens Maseng

 Andreas Faye-Lind

 Norvald Ryeng

 Sverre Sundsdal

 Lene Standsnes Eilertsen

• Kandidatene fikk 2 minutter til å avslutte. 

• Husmannen Lars Flem orienterte om valgorden, og deretter gikk 
Storsalen til votering. 
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• Mens tellekorpset telte:

 Audun Vindøy spurte om det eksisterte opptak av ukerevyene. 

 Sigurd Myhre sa at det eksisterte og at man kunne sende mail til 
sit-styret@samfundet.no. 

 Endre Skjåk kommenterte at det ikke var mange opptak. 

• Resultat fra avstemning:

Mari Raunsgard: 110

Einar Tryggvason Raen: 138

Kjetil Kvist: 45

Egil Rekstad: 3

Audun Vindøy: 0

Blanke stemmer: 57 

Totalt: 353

• Ingen av kandidatene hadde oppnådd 50 % av stemmene, og det ble 
ny valgomgang mellom Einar Tryggvason Raen og Mari Raunsgard.

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Sæba Bajoghli

 Øyvind Aass

 Andreas Breden Tangen

• Storsalen gikk til votering. 

• Mens tellekorpset telte:

 Håvard Hamnaberg ved Endre Skjåk, og etter hvert Håvard 
Hamnaberg selv, opplyste om siste utvikling i 
Studentersamfundets Interne Politiske Teater, SIPT.

• Gøril Forbord opplyste om valg til Finansstyret den 20. april.

• Eirik Sandaas opplyste om at Sindre Balas og Øystein Fjørtoft hadde 
blitt valgt til Konsernstyret, og at det er valg til styrene i 
datterselskapene og mediastud onsdag 16. mars. I tillegg lovte han å 
følge opp Samfundets oppfordring til Studentsamskipnaden i 
Trondheim om å boikotte israelske varer. 

• Møteleder opplyste om de neste samfundsmøtene. 

• Bjørn Tore Johansen informerte om ISFiTleder-valget den 27. april, 
www.isfit.org

• Resultat fra avstemning:

Mari Raunsgard: 110
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Einar Tryggvason Raen: 127

Blanke stemmer: 46

Totalt: 283

• Ingen av kandidatene hadde oppnådd 50 % av stemmene. 

• Styret foreslo å utsette ledervalget.

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Anne Grete Haugan

 Audun Vindøy

 Ove Raudajoki

 Håvard Hamnaberg

 Martin Stensby

 Jon Alm Eriksen

• Voterte over forslaget om å utsette ledervalget.

 Resultat:

For: 152

Mot: 82

Avholdende: 5

Totalt: 239

 Ledervalget ble utsatt.

• Gøril Forbord berømmet Storsalen for utholdenheten, og ønsket alle 
sammen velkommen til neste ledervalg. 

9. Eventuelt

• Ingen ytringer

10.Kritikk av møtet

• Michael Johansen kritiserte å avgi blanke stemmer.

• Erik Feiring kritiserte utøvelsen av massesuggesjon.

• Jens Masen takket for tålmodighet og saklighet fra Storsalen, og 
kommenterte at det var upassende at møteleder kritiserte interne 
gjenger. 

• Norvald Ryeng kalte ledervalget et byråkrati, og ikke demokrati.

• Hans-Christian Egtvedt oppfordret alle til å registrere medlemskortet. 

• Bjørn Utgård kritiserte organiseringen av møtet, og oppfordret styret til 
å finne andre kandidater.
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• Sverre Midthjell kritiserte at det var mulig for kandidatene å få replikk 
etter å ha overhørt svarene til de andre kandidatene. 

• Andreas Pedersen forsvarte byråkratiet.

• Gøril Forbord berømmet kandidatene.

• Andreas Breden Tangen foreslo å holde valget en annen dag enn 12. 
mars. Gøril Forbord tar det til etterretning. 

• Andreas Faye-Lind kommenterte at det var fortsatt mer enn 7000 
medlemmer som ikke hadde vært tilstede under møtet.  

11.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Anne Lise Aastad, referent  Stian Samset Hoem, møteleder
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Samfundsmøte 12.03.05

Det neste krakket

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret opplyste om at den nye runden av ledervalget på Samfundet vil 
bli arrangert onsdag 16. mars. Møtet ”Ja, vi elsker – men elsker de 
oss?” med Kåre Willoch og Marie Simonsen fremskyndes til 18.00. 
Ledervalget blir et eget punkt på dagsorden på Samfundsmøtet denne 
dagen, og vil begynne ca 20.15.

3. Politisk femminutt.

• Kjetil Kvist som stiller som kandidat til ledervervet på 
Studentersamfundet annonserte sitt valgprogram. 

4. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

• Forfatterkollegiet mottok begrensningene for sketsjen som skulle 
fremføres etter pause. 

5. Innledning ved Ola Storeng

6. Innledning ved Harald Magnus Andreassen

7. Pause

8. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

9. Paneldebatt

• Ordveksling mellom Ola Storeng og Harald Magnus Andreassen.
 Kjetil Kvist holdt et innlegg fra Talerstolen.
 Michael Johansen holdt et innlegg fra Talerstolen.

- Michael Johansen kom med en replikk på svaret.
 Helene Aanstad holdt et innlegg fra Talerstolen.
 Ronny Sødahl Furunes holdt et innlegg fra Talerstolen.
 Håvard Hamnaberg holdt et innlegg fra Talerstolen.
 Tor Berg holdt et innlegg fra Talerstolen.
 Sjur Henriksen holdt et innlegg fra Talerstolen.
 Erik Feiring holdt et innlegg fra Talerstolen.

- Erik Feiring kom med en replikk på svaret.
 Andreas Lillebø holdt et innlegg fra Talerstolen.

- Michael Johansen kom med en replikk på svaret.
- Andreas Lillebø kom med en replikk på svaret.

 Børge Kjellstad holdt et innlegg fra Talerstolen.
- Børge Kjellstad kom med en replikk på svaret.

10.Eventuelt

45



• Håvard Hamnaberg presiserte forskjellen på ”krakk” og ”krack”, og 
siterte en artikkel fra Under Dusken fra Samfundets jubileumsbok for 
Kjetil Kvist.

• Anita Halmøy Wisløff fra Lørdagskomiteen presenterte kveldens 
program på Samfundet. 

11.Kritikk av møtet

• Michael Johansen mente at innlederne i panelet var for like. 

• Kjetil Kvist kom med innspill på andre deltagere til panelet.

• Øystein Ellingsen kritiserte at innlederne fikk servert sitt øl i plastglass.

• Odd Erling Eriksen takket for et flott møte og mente det var bra at 
lederne ikke fikk servert Ringnes.

12.Møtet er hevet

………………………………… ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 16.03.05

Ja, vi elsker – men elsker de oss?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Storsalen godkjente den endrede dagsorden. 

• Gøril Forbord leste opp Styrets forslag til hundreårsbrevet fra 
Samfundet.

3. Politisk femminutt

• Håvard Hamnaberg og Jens Maseng holdt et innlegg om engasjement, 
ansvarlighet og hva man skal kunne forvente av Samfundets leder. 

4. Innledning ved Kåre Willoch

5. Innledning ved Mari Simonsen

6. Kunstnerisk ved Knauskoret. 

7. Pause

8. Paneldebatt

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Kjetil Kvist

 Ronny Sødahl Furunes

 Vidar Krovik

 Åsmund Haugseth

 Beate Solberg

9. Pause

10.Valg av Leder ved Studentersamfundet

a) Presentasjon av kandidatene

• Egil Niclaes Reksten presenterte sitt kandidatur

• Mari Raunsgard presenterte sitt kandidatur

• Kjetil Kvist presenterte sitt kandidatur

b) Spørsmålsrunde

 Svein Halvor Halvorsen holdt et innlegg fra talerstolen. 

 Gøril Forbord holdt et innlegg fra talerstolen.

 Miriam Vårvik Stiris holdt et innlegg fra talerstolen.

 Endre Sjåk holdt et innlegg fra talerstolen.

47



 Ronny Sødahl Furunes holdt et innlegg fra talerstolen.

• Sverre Sundsdal foreslo Silje Ryvold som kandidat. Silje Ryvold ønsket 
å stille, og fikk 5 minutter til å presentere sitt kandidatur for Storsalen.

- Jørgen Selfors kom med en replikk.

 Sindre Balas holdt et innlegg fra talerstolen.

 Håkon Kirkeby holdt et innlegg fra talerstolen.

 Anita Halmøy Wisløff holdt et innlegg fra talerstolen.

• Håvard Hamnaberg kom med en saksopplysning.

 Andreas Tangen holdt et innlegg fra talerstolen.

- Andreas Tangen kom med en replikk på svaret.

 Dag Ivar Findreng holdt et innlegg fra talerstolen.

- Dag Ivar Findreng kom med en replikk på svaret.

 Jørgen Selfors holdt et innlegg fra talerstolen.

- Karin Klemetsrud kom med en replikk på svaret.

 Helene Aanestad holdt et innlegg fra talerstolen.

 Miriam Vårvik Stiris holdt et innlegg fra talerstolen.

- Sindre Balas kom med en replikk.

 Even Kortner holdt et innlegg fra talerstolen.

 Maria Serafia Fjellstad holdt et innlegg fra talerstolen.

- Lars Lindberg kom med en replikk.

 Magnus Holla Sivertsen holdt et innlegg fra talerstolen.

 Andreas Pedersen holdt et innlegg fra talerstolen.

 Gro Davidsen holdt et innlegg fra talerstolen.

 Jens Maseng holdt et innlegg fra talerstolen.

c) Avstemning

• Mona Dalsaune orienterte om valgorden, og deretter gikk Storsalen til 
votering.

• Resultat fra avstemning:

Mari Raunsgard: 64

Kjetil Kvist: 90

Egil Niclaes Reksten: 35

Silje Ryvold: 48

Blanke stemmer: 5 

Totalt: 242 stemmer
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• Ingen av kandidatene hadde mer enn 50% av stemmene, og det ble ny 
valgomgang mellom Kjetil Kvist og Mari Raunsgard.

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:

 Eivind Lindeberg

 Jens Maseng

 Beate Solberg

- Lisbeth Ofstad kom med en replikk.
- Anders Kringstad Hanssen kom med en replikk.

• Håvard Hamnaberg kom med forslag om å ikke telle med blanke 
stemmer i andre valgomgang. 

- Maria Serafia Fjellstad kom med en replikk og ønsket ikke 
at Storsalen skulle styrke blanke stemmer. 

- Håvard Hamnaberg svarte med en replikk.
- Magnus Holla Sivertsen kom med en replikk. 

• Votering over forslaget fra Hamnaberg ved håndsopprekning:

For: 101

Mot: 106

Avholdende: 2

Totalt: 209

• Forslaget falt

• Storsalen gikk til votering 2. valgomgang. 

Mari Raunsgard: 117

Kjetil Kvist: 96

Blanke stemmer: 28 

Totalt: 241 stemmer

• Ingen av kandidatene hadde mer enn 50% av stemmene. 

• Styret fremmet forslag om å stryke blanke stemmer på en tredje 
valgomgang. 

- Magnus Holla Sivertsen kom med en replikk og ønsket 
ikke at Storsalen skulle vedta å stryke blanke stemmer..

- Endre Sjåk kom en replikk.

• Votering over forslaget fra Styret ved håndsopprekning:

For: 169

Mot: 27

Avholdende: 5

Totalt: 201

• Forslaget ble godtatt
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• Storsalen gikk da til en tredje valgomgang, uten muligheter for å 
stemme blankt. 

Mari Raunsgard: 126

Kjetil Kvist: 90

Forkastede stemmer: 2

Totalt: 218 stemmer

• Mari Raunsgard ble valgt til ny leder av Studentersamfundet.

• Mari Raunsgard takket Storsalen. 

11.Eventuelt

• Jørgen Selfors stilte spørsmål om uklarheter ved valg. 

• Gøril Forbord gjorde rede for reglene ved valg. 

• Trine Solstad kom med en uttalelse fra Rådet i forhold til reglene ved 
avstemning. 

• Einar Sandås informerte om at det var blitt valgt ledere i 
datterselskapene i SiT. Han informerte også om at Einar Raen, 
kandidat ved forrige ledervalg, er innstilt som kandidat til leder av 
Mediastud. Sandås uttrykte også misnøye ved valgordningen på 
Samfundet. 

• Sindre Balas lurte på om det var noen symbolikk i at Samfundets 
festmøte ”Kjærlighet, varmeste ord på jord” er lagt til 9. april.  

• Jens Maseng opplyste om at Victor Norman, Rita Lekang og John Olav 
Egeland møtes på Studentersamfundet til debatt og diskusjon mandag 
4. april klokken 19.00. 

• Eirik Sandås fortalte at han hadde bursdag og var blitt 28 år. 

• Storsalen sang bursdagssangen for Eirik Sandås.

• Audun Vindøy informerte om Trondheim Sosiale Forum som 
arrangeres 8. – 10. april på ISAK under tittelen ”Hva slags 
globalisering?”.

• Magnus Holla Sivertsen gratulerte Mari og oppfordret henne til å 
forsøke å endre internstempelet på Samfundet.

• Sigurd Myhren gratulerte Mari med valget.

• Espen Simonsen oppfordret Kjetil Kvist til å søke om å sitte i Styret 
sammen med Mari Raunsgard.

• Kjetil Kvist sa at dette var opp til den nye lederen og takket for et fint 
møte.

• Marit Schou Hauger oppfordret alle som er glade i Samfundet til å stille 
til Styret.

12.Kritikk av møtet
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• Åge Halvorsen gratulerte Mari og Kjetil og kommenterte og kritiserte 
replikker rettet mot studentpolitikere tidligere i møtet. 

• Kristin Halmgren uttrykte urolighet for at noen tror Samfundets leder 
ikke er et politisk verv. Hun oppfordret lederen om å være politisk.

• Lars Lindberg kommenterte at han ikke hadde ønsket å gjøre narr av 
Maria Serafia Fjellstad med sin replikk tidligere i møtet, men at han 
ønsket å uttrykke at studentpolitikerne ser på seg selv som viktigere 
enn andre når det gjelder bruk av talerstolen. Han beklaget sin replikk 
mot Maria Serafia Fjellstad. 

• Eirik Sandås kritiserte valgordningen og etterlyste banking av replikker. 

• Sindre Balas mente at en av SiT’s viktigste oppgaver er å legge til rette 
for frivillig engasjement. Han uttrykte bekymring over at det hadde 
oppstått en ”kløft” mellom studentdemokratiet og Studentersamfundet. 
Han uttrykte også skuffelse over at alder på lederkandidatene kunne ha 
vært vesentlig for noen velgere. 

• Gøril Forbord svarte at man ikke kunne ta enkelte kommentarer fra 
talerstolen som en generell oppfattelse av at det eksisterer en kløft 
mellom Studentersamfundet og studentdemokratiet. Og understreket at 
alle er velkomne og ønsket på Samfundet. 

• Bjørn Utgård gratulerte Mari og kritiserte at det ikke var noen trøndere 
blant kandidatene. Han oppfordret Mari til å ta opp trøndere i Styret sitt. 

13.Møtet er hevet

………………………………… ………………………………
Stian Samset Hoem, referent        Gøril Forbord, møteleder
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Festmøte 09.04.05

Kjærlighet, varmeste ord på jord

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Styret har mottatt utredningen fra Æres- og Utmerkelseskomiteen, og 
denne vil bli brakt videre til det neste Styret. 

3. Politisk femminutt

• Bjørn Utgård oppfordret til folk til å stille til styret ved NTNU. I tillegg 
minnet han om at alle må stemme ved valget. 

• Jens Maseng fremmet sitt kandidatur til styret ved NTNU.

• Gard Jørgensen fremmet sitt kandidatur til styret ved NTNU.

4. Innstilling av medlemmer til Finansstyret 

• Leder av Rådet, Jan David Ytrehus, la frem Rådets innstilling:

 Leder – Nils Kobberstad

 Vanlig medlem – Håvard Hamnaberg og Gøril Forbord

• Valget finner sted på generalforsamlingen den 20. april. 

5. Interpellasjon til Fengselstomtprosjektet ved Ragnhild Torvik Ask

• Ragnhild Torvik Ask presenterte bakgrunnen for interpellasjonen, og ba 
om at Fengselstomtprosjektet besvarte følgende spørsmål:

1. Det røde, runde huset er opprinnelig et resultat av en åpen 
arkitektkonkurranse som ble vunnet av to nyutdannede 
studenter fra NTH. Hvorfor ble det ikke arrangert en åpen 
konkurranse denne gangen?

2. Når arkitekt ble valgt direkte, hvorfor ble Per Knudsen 
Arkitekter valgt?

3. Da Per Knudsen Arkitekter tegnet et større forslag på slutten 
av 1990-tallet, hvem betalte, hvorfor ble det ikke bygget, og 
hvorfor ble det valgt å jobbe videre med dette forslaget?

4. Må ikke et så stort offentlig oppdrag uansett ut på 
konkurranse pga offentlige regler?

• Håvard Hamnaberg fra Fengselstomtprosjektet besvarte spørsmålene:

1. Det er NTNU som er byggherrer for prosjektet denne gangen. 
2. NTNU må svare på dette, da det er de som er byggherrer. 
3. Det var Studentsamskipnaden som betalte, men prosjektet 

strandet grunnet at det var for ambisiøst. Det ble ikke valgt å 
jobbe videre med dette forslaget. 

4. Finnes ingen offentlige regler som tilsier det. 
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6. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester

7. Kunstnerisk ved Musikerlåftet

8. Festtale ved Gro Isachsen og kunstnerisk ved SIT, TKS og TSS. 

9. Pause

10.Kunstnerisk ved Leisure Suit Lovers, SIT og TKS.

11.Eventuelt

• Mari Raunsgard oppfordret til å stille til styret på Samfundet. 
Søknadsfrist 11. april. 

• Anita Wisløff informerte om hva som skjedde videre på Samfundet. 

12.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

13.Møtet er hevet

14.Konsert med Leisure Suit Lovers

………………………………… ………………………………
Anne Lise Aastad, referent        Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 13.04.05

Norsk film, ingen eksport

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å innstile Hans Blix som æresmedlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem. 

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer.

4. Kunstnerisk ved Knauskoret

5. Innledning ved Erik Poppe

6. Innledning ved Halvard Ingebrigtsen

7. Innledning ved Øyvor Dalan Vik

8. Pause

9. Kunstnerisk ved StudentTV

10.Paneldebatt

• Følgende kom med innlegg fra talerstolen:

 Egil Niclaes Reksten

 Marit Schoug Hauger

- Marit Schoug Hauger kom med en replikk på svaret.

 Jørgen Selfors

- Jørgen Selfors kom med en replikk på svaret.

 Finn Bergstvedt

 Sigurd Myhren

- Mari Raunsgard kom med en replikk på svaret.

11.Godkjenning av Hans Blix som æresmedlem av Studentersamfundet i 
Trondhjem

• Storsalen godkjente Styrets innstilling ved akklamasjon. 

12.Eventuelt

• Egil Niclaes Reksten minte om filmvisningen ”Den hemmelighetsfulle 
leiligheten” etter møtet. 

• Lars Erik Bøe informerte om Knauskorets konsert på Pia’s klokken 
22.00 torsdag 14. april. 
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• Sigurd Myhren oppfordret Mari Raunsgard til å ta opp debatten om 
teaterbransjen i sin Styreperiode.

13.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer.

14.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 16.04.05

Hans Blix om krig og fred

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt.

4. Kunstnerisk ved Studentradion

5. Innledning ved Hans Blix

6. Pause

7. Kunstnerisk ved Forfatterkollegiet

8. Talerstolen åpnes for spørsmål 

• Følgende personer kom med innlegg fra talerstolen:
 Håvard Gram
 Nael
 Bjørn Røe
 Hanne Kristi Aurdal
 Håvard Hamnaberg
 Arne Espelund
 Jørgen Selfors

• Hans Blix fikk tildelt sitt æresmedlemskap ved Studentersamfundet i 
Trondhjem. 

9. Eventuelt

• Jens Maseng takket for et fint møte og gratulerte Hans Blix med sitt 
æresmedlemskap. Han informerte videre om at han stiller til valg som 
studentrepresentant i styret ved NTNU og oppfordret studentene til å 
utfordre ham med saker som kan tas opp i NTNUs styre. 

• Åge Halvorsen informerte om at Samskipnaden har fulgt Samfundets 
oppfordring og nå boikotter israelske varer. 

• Marit Schou Hauger informerte om Samfundets kampfond og 
oppjusteringen av dette. Hun oppfordret medlemmene til å komme med 
forslag til bevilgninger. 

• Anita Halmøy Wisløff informerte om kveldens videre program på 
Samfundet.

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

11.Møtet er hevet

………………………………… ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 20.04.05

Fengselstomta og Generalforsamling

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt å fremme følgende lovendringforslag for Samfundets 
lover, paragraf 3. Det foreslås at setning to fjernes, og at følgende 
setninger legges til:

”Vedtak om tildeling av innbudt medlemskap for livstid skal 
legges fram for Studentersamfundet til godkjenning. Vedtak 
om tildeling av innbudt medlemskap for to semester skal 
refereres for Studentersamfundet.”

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Behandling av fengselstomtsaken

• Jens Otto Larsen redegjorde for bakgrunn og historikk rundt 
Fengselstomta. 

• Håvard Hamnaberg redegjorde for avtaler og prosesser

• Eirik Sæther redegjorde for byggetekniske forhold, prosjektstatus og 
arealfordeling.

• Jens Otto Larsen gav Finansstyrets vurdering og ba om Storsalens 
tilslutning om vedtaksforslaget.

 Karen Byskov Lindberg fortalte om problemer med glassfasade i 
kontorbygg.

 Eirik Sæther svarte på innlegget.
 Jens Otto Larsen kommenterte innlegget.

 Kåre Gether stilte spørsmål om arkitektkonkurranse og 
finansieringsmodellen.

 Håvard Hamnaberg svarte på spørsmålet om 
arkitektkonkurranse.

 Jens Otto Larsen svarte på spørsmålet om finasieringsmodellen.

- Kåre Gether kom med en svarreplikk.

 Anita Halmøy Wisløff stilte spørsmål om NTNUs videre bruk av 
Fengseltomta.

- Jens Otto Larsen kom med en svarreplikk.

 Kåre Gether kommenterte manglende garantier fra NTNU.

 Per Ivar Maudal kom med en replikk om NTNUs intensjoner.
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 Erik Pettersen etterlyste motivasjonene til NTNU.

 Per Ivar Maudal svarte at dette var av respekt for Samfundet og 
hva Samfundet betyr for NTNU.

• Finansstyret fremmet følgende vedtaksforslag: 

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til møte 20. april 
2005, gir sin tilslutning til prinsippene i framlagte avtaler og 
planer for å realisere et bygg på eiendommen Klostergata 9, 
”Fengselstomta”, herunder overdragelse av eiendommen 
Klostergata 9 til NTNU og inngåelse av en langsiktig 
leieavtale i et bygg reist av NTNU. Finansstyret gis fullmakt til 
å inngå avtaler med NTNU om utbygging, salg, leie og bruk 
av eiendommen. Fullmakten omfatter redaksjonelle endringer 
av avtalene innenfor framlagt prinsipper og gis en varighet på 
et år. 

• Avstemningen ble gjort ved håndsopprekning.

• Resultatet etter avstemning:

For: 121

Mot: 1

Avholdne: 3

• Forslaget ble vedtatt.

• Intensjonsavtalen ble skrevet under av Gøril Forbord, Jens Otto Larsen 
og Per Ivar Maudal.

• Fanfare ved Stindens Promenade Orchester.

5. Generalforsamling

1. Valg av ordstyret
- Storsalen godkjente Stian 
Samset Hoem som ordstyrer 
under generalforsamlingen.

1. Godkjenning av dagsorden
- Storsalen godkjente dagsorden 
for generalforsamlingen.

1. Årsmelding
- Jens Otto Larsen la fram 
årsmeldingen fra 2004.

1. Regnskap
- Jens Otto Larsen la fram 
regnskapet for 2004.

- Jan David Ytrehus fra Rådet oppfordret 
Storsalen til å godkjenne regnskapet.
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- Lars Lindeberg stilte spørsmål 
om Samfundets eiendom i 
Klostergata 35.
- Jens Otto Larsen svarte på 
innlegget.
- Truls Gjestland fortalte om 
bakgrunnen for Samfundets 
eierskap i Klostergata 35.

1. Innkomne saker, det er ingen innkomne saker

1. Pause med kunstnerisk ved Salongorkesteret
2. Valg av medlemmer til Finansstyret

- Rådets innstilling: Nils kobbestad (leder), Gøril 
Forbord og Håvard Hamnaberg (medlemmer).

- Nils Kobberstad presenterte sitt kandidatur for 
Storsalen.

- Følgende kom med spørsmål til kandidaten:

  Håkon Kirkeby

- Nils Kobberstad ble valgt til ny leder av 
Finansstyret ved akklamasjon.

- Gøril Forbord presenterte sitt kandidatur for 
Storsalen.

- Håvard Hamnaberg presenterte sitt kandidatur for 
Storsalen.

- Følgende kom med spørsmål til kandidaten:

Håkon Kirkeby

Lars Lindeberg

Nina Sandvik

- Gøril Forbord og Håvard Hamnaberg ble valgt 
som medlemmer av Finansstyret ved akklamasjon.

- Gøril Forbord takket Jens Otto Larsen for 
innsatsen.

6. Presentasjon av gjengsjefer

• Sigurd Myhre, Studentersamfundets Interne Teater

• Stein Magnus Jodal, IT-komiteen

• Birgitte Bergreen, Under Dusken

• Erlend Solvang, Student-TV
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• Ingvild Jensen, Kulturutvalget

• Bjørn Terje Smestad, Diversegjengen

• Gunnstein Flø Rasmussen, Akademisk Radioklubb

• Anders Oredson, Forsterkerkomiteen

• Marius Tuft Mathisen, LIM

• Amund Tosterud, Lørdagskomiteen

• Erik By, Klubbstyret

• Marianne Aarset, Videokomiteen

7. Eventuelt

• Amund Aune nilsen, Brage Stenberg Johnsen og Marius Mangseth 
fortalte om MediaStuds live-sending fra Klubben 22.00 samme kveld.

• Egil Niclaes Reksten informerte om filmfremvisning av ”At angjöra en 
brygga”, 21. april klokken 20.00.

8. Kritikk av møtet

• Kirsten Helene Teige kom med kritikk om at personer unnlot å svare på 
direkte spørsmål stilt fra talerstolen.

• Truls Gjestland ba om mer lys i salen og større skrift på dokumenter 
som legges fram. 

9. Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 23.04.05

Kristin og Erna

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt

• Carl Fredrik Tjerandsen informerte om at ITEA ved NTNU skal blokkere 
”peer to peer trafikk” som dc++. 

4. Innledning ved Erna Solberg

5. Innledning ved Kristin Halvorsen

6. Pause

7. Kunstnerisk ved Student-TV

8. Paneldebatt

• Erna Solberg svarte på Kristin Halvorsens innlegg.

• Kristin Halvorsen kom med en replikk på svaret.

• Følgende kom med innlegg fra talerstolen:

 Erik Feiring
 Maria Serafia Fjellstad
 Åsmund Haugseth
 Håvard Gram

- Andreas Pedersen kom med en replikk på svaret
 Håvard Hamnaberg
 Morten Gleditsch
 Vegard Austmo
 Beate Solberg

- Elin Kvigshaug Berntsen kom med en replikk på svaret
 Jan Helge Maurtvedt

- Harald Espeland kom med en replikk på svaret
 Andreas J. Hjelmstad
 Trygve Bragstad
 Bjørn Gjervan
 Audun Vindøy

- Gjørund Leknes kom med en replikk på svaret
- Audun Vindøy kom med en replikk på svaret

 Erlend Hamnaberg
 Leif Ole Torske Husfest

- Leif Ole Torske Husfest kom med en replikk på svaret
- Elin Kvigshaug Berntsen kom med en replikk på svaret

• Kristin Halvorsen fikk to minutter til å avslutte

61



• Erna Solberg fikk to minutter til å avslutte

9. Resolusjonsforslag

• Arne Espelund forklarte bakgrunnen for forslaget, og fremmet følgende 
resolusjonsforslag: 

Mordechai Vanunu er løslatt etter å ha sittet 18 år i fengsel i 
Israel, straffet for å ha røpet noe om Israels 
atomvåpenplaner. Han blir fortsatt holdt i en form for 
husarrest. I Norge er det samlet inn 100 000 kroner for å 
støtte ham, og han har søkt om å få komme til Norge. 
Studentersamfundet i Trondhjem ber statsråd Erna Solberg 
om å innvilge denne søknaden og ikke la formelle grunner 
hindre dette.

• Beate Solberg kom med en kommentar

• Resultat etter avstemning: 

For: 203

Mot: 5

Avholdne: 1

• Forslaget ble vedtatt.

10. Innstilling til AS MediaStud

• Martin Stensby fra Rådet informerte om at de ikke hadde kandidater 
klare og oppfordret folk til å søke som medlem i styret for AS 
MediaStud. 

11.Eventuelt

• Ronny Sørdahl Furnes informerte om bytte av universitetsstyret og 
oppfordret folk til å stemme ved valget.

• Jens Maseng informerte om at han vil stille til valg som 
studentrepresentant til Styret ved NTNU. 

• Eivind Lindbergh utfordret studentpolitikerne til å mene noe. 

• Erlend Engh Brekke oppfordret folk til å stemme på Jens Maseng, og 
påpekte at han har presentert sitt kandidatur ved flere anledninger. 

• Vegard Austmo informerte om at han vil stille til valg som 
studentrepresentant til Styret ved NTNU. 

• Anita Halmøy Wisløff informerte om kveldens videre program på 
Samfundet.

12.Kritikk av møtet

• Carl Fredrik Tjerandsen kritiserte bruk av hersketeknikk i debatt i 
Storsalen og at man unnlater å svare på spørsmål som stilles i 
debatten. 

• Andreas Kringstad Hanssen kritiserte at folk forlater Samfundsmøtet 
når debatten er over.
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• Håvard Hamnaberg kom med et musikalsk innslag og beklaget at ikke 
SiPT ble invitert til møtet. 

• Arne Espelund takket for seg og uttrykte glede over å være tilbake på 
Studentersamfundet. 

13.Møtet er hevet

………………………………… ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Samfundsmøte 27.04.05

ISFiT - Ledervalg

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Storsalen godkjente den endrede dagsorden. 

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer.

4. ISFiT har ordet

• Siri Øyslebø Sørensen fortalte kort om ISFiT sin historie.

• Sæba Bajoghli fortalte om ledervervet.

5. Vedtak Fondet for studentenes fredspris

• Styret fremmet følgende vedtaksforslag:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 
den 27. april 2005 vedtar å støtte Fondet for studentenes 
fredspris, med kroner 150 000. Studentersamfundet 
oppfordrer stifterne HiST og Trondheim kommune til å gjøre 
det samme. 

• Avstemningen ble gjort ved håndsopprekning.

• Resultat etter avstemning:

For: 141

Mot: 0

Avholdene: 0

• Forslaget ble vedtatt

6. Innstilling av medlemmer til AS Mediastud

• Trine Viken Sumdstad fra Rådet innstilte Karen Moe Møllerop som fast 
medlem og Erlend Langeland Haugen som vara.

7. Kunstnerisk ved Student-TV

8. Valg av leder for ISFiT 2007

• Stiftelsen ISFiT innstilte to forhåndsmeldte kandidater:

 Martin Svarva 

 Ola Knutson Østerdal

• Martin Svarva presenterte sitt kandidatur for Storsalen.

• Ola Knutson Østerdal presenterte sitt kandidatur for Storsalen.
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• Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene

 Amund Aune Nilsen

 Arild Næss

 Sæba Bajoghli

 Kirsten Helene Teige

 Helene Aanestad

 Christine Strømhylden

 Merethe Jacobsen

 Erik Feiring

 Øystein Hetland

 Kirsten Helene Teige

 Mari Raunsgard

 Sven Richard Andresen

 Eivind Lindberg

 Anne Lise Aastad

 Michelle Ystad

 Øystein E. Thorvaldsen

 Vegard Austmo

 Anita Wisløff

• Lars Kristian Flem informerte om valgordningen

• Avstemmingen ble gjort ved urnevalg

• Resultat etter avstemning:

Martin Svarva: 124 
Ola Knutson Østerdal: 22
Blanke stemmer: 0  

• Martin Svarva ble valgt som Storsalen sin kandidat til leder av ISFiT 
2007

• Martin Svarva takket Storsalen

• Gøril Forbord gratulerte vinneren på vegne av Studentersamfundet i 
Trondheim og ga han en bok om Studentersamfundet ”Vår egen lille 
verden”

• Siri Sørensen og Sæba Bajoghli gratulerte vinneren og ga han et atlas.

9. Eventuelt

• Maria Serafia takket Sæba Bajoghli for innsatsen som leder av ISFiT 
2005
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• Amund Aune Nilsen delte ut et nummer av Under Dusken til Martin 
Svarva og oppfordret Ola K. Østerdal til å søke en plass i styret til ISFiT 
2007

• Marthe Jürgensen gratulerte Martin Svarva og takket for de tildelte 
pengen til Studentenes Fredsprisfond

• Stian Samset Hoem informerte om Samfundsmøtet ”I Wanna Rock!” 
30.04.05

10.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer 

………………………………… ………………………………
Mari Raunsgard, referent        Gøril Forbord, møteleder
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Festmøte 30.04.05

I Wanna Rock!

Beslutningsprotokoll

1. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 

2. Møtet er satt

3. Styreprotokoll

• Styret har mottatt to lovendringsforslag til Samfundets lover. 
Forslagene vil bli behandlet til høsten, da disse ikke ble hengt opp en 
uke før dagens møte, slik Samfundets lover krever. 

4. Kunstnerisk ved Fotogjengen og Studentradion

5. Musikk ved Pullzheimer

6. Festtale ved willy b 

7. Kunstnerisk ved Student-TV

8. Pause 

9. Innlegg om rockepoesi ved Sture Nome

10.Luftgitarshow

11.Musikk ved Pullzheimer

12.Festtale ved Anders Odden 

13.Presentasjon av gjengsjefene

• Følgende gjengsjefer presenterte seg:

 Rannveig Falkenberg-Arell, Studentradio’n

 Karoline Berg Eriksen, Fotogjenge

 Silje Ryvold, Kulturutvalget

 Lars Ivar Leivestad, Strindens Promenade Orchester

 Håvar Lillealtern, Trondheim Studentersangforening

14.Valg til AS Mediastud

• Rådet hadde innstilt Karen Moe Møllerop som Samfundets 
representant i AS MediaStud, og Erlend Langeland Haugen som 
Samfundets vararepresentat.

• Karen Moe Møllerop presenterte sitt kandidatur for Storsalen.

• Det var ingen motkandidater

• Ingen stilte spørsmål

• Karen Moe Møllerop ble valg som Samfundets representant i AS 
MediaStud ved akklamasjon.
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• Sæba Bajoghli presenterte Erlend Langeland Haugens kandidatur for 
Storsalen.

• Det var ingen motkandidater

• Erlend Langeland Haugen ble valg som Samfundets vararepresentant i 
AS MediaStud ved akklamasjon.

15. Innstilling av livsvarige medlemmer av Studentersamfundet i Trondhjem

• Styret innstilte Eirik Sæther som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem.

• Eirik Sæther ble godkjent som livsvarig medlem av Studentersamfundet 
i Trondhjem ved akklamasjon. 

• Styret innstilte Martin Hartman som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem.

• Martin Hartman ble godkjent som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem ved akklamasjon. 

• Styret innstilte Karin Holme Klemetsrud som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem.

• Karin Holme Klemetsrud ble godkjent som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem ved akklamasjon. 

• Styret innstilte Kjetil Johansen som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem.

• Kjetil Johansen ble godkjent som livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem ved akklamasjon. 

16.Godkjenning av Are Kalvø som æresmedlem av Studentersamfundet i 
Trondhjem

• Styret innstilte Are Kalvø som æresmedlem av Studentersamfundet i 
Trondhjem.

• Are Kalvø ble godkjent som æresmedlem av Studentersamfundet i 
Trondhjem ved akklamasjon. 

17.Eventuelt

• Maja Enes informerte at hun stiller som kandidat til NTNU-styret som 
studentrepresentant. 

• En anonym informerte at han stiller til rektorvalget i år – som anonym. 

18.Kritikk av møtet

• Magnus Sollid beklaget at det var feil i forholdet mellom lyd og bilde 
under Fotogjengen og Radion’s kunstnerisk under punkt 4 på 
dagsorden. 

19.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder
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Festmøte 17.05.05

17.mai, 3x3 hurra!

Beslutningsprotokoll

1. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 

2. Møtet er satt 

3. Styreprotokoll

• Styret vedtar å sende inn hundreårsbrevet som framlagt. Brevet skal 
legges ut for Storsalen på Samfundsmøte 17. mai 2005. 

4. politisk femminutt

• Ingen ytringer

5. Kunstnerisk ved SIT

6. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Symfoniorkester

7. Kunstnerisk ved TSS

8. Kunstnerisk ved TSS og Studentersamfundets Symfoniorkester

9. Allsang: Ja, vi elsker

10.Festtale ved Are Kalvø

11.Pause

12.Kunstnerisk ved SIT

13.Kunstnerisk ved TKS 

14.Allsang: Nu klinger

15.Styrets takk

• Eirik Sæter fikk utdelt livsvarig medlemskap ved Studentersamfundet

• Martin Hartman fikk utdelt livsvarig medlemskap ved 
Studentersamfundet

• Karin Klemetsrud fikk utdelt livsvarig medlemskap ved 
Studentersamfundet

• Ketil Johansen fikk utdelt livsvarig medlemskap ved 
Studentersamfundet

16.Kunstnerisk ved SIT

17.Maktovertakelse

• Gøril Forbord og Stian Samset Hoem fremførte ”Tenke Sjæl” 

• Gøril Forbord introduserte Mari Raunsgard fra talerstolen og ga henne 
Styrekjedet.

• Mari Raunsgard presenterte det nye Styret.
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 Øyvind Pedersen - Nestleder

 Mari Martinsen - Økonomiansvarlig

 Thor Richard Isaksen – Presseansvarlig

 Erlend Bø – Politisk profil ansvarlig

 Melina Garcia – PR-ansvarlig

 Lene Standnes Eilertsen- Arrangements- og Kunstnerisk 
ansvarlig

 Beate Engelschiøn – Temakoordinator

• Storsalen godkjente Styret ved akklamasjon

18.Kunstnerisk ved Knauskoret

19.Eventuelt

• Jens Maseng hyllet Samfundet

• Lodve Berre berømmet oppussingen av Edgar

• Håkon Kirkeby takket Gøril Forbord

• Amund Aune Nilsen takket Gøril Forbord med allsang

• Endre Sjåk utnevnte Gøril Forbord til æresmedlem i SIPT

20.Kritikk av møtet

• Salen ropte hurra.

21.Møtet er hevet

22.Konsert med The Margarets

…………………………………  ………………………………
Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder
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