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Forord
Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2007 til  våren 2008. Håper 
dette heftet er til nytte og glede for fremtidige engasjerte sjeler.

Her i Huset 25. mai 2008

Øyvind Aass
Leder for Studentersamfundet i Trondhjem 2007/2008

Utgitt av Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem, mai 2008
Opplag 5 eksemplarer
Tapir Uttrykk
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Vedtak gjort av Styret 2007/2008
96/07 Styret v/leder kan sende e-post til medlemmene opptil to ganger i 

høstsemesteret og tre i vårsemesteret. Formålet med denne skal være 
å synliggjøre at man er med i en organisasjon, den skal ikke være et 
reklameskriv.

97/07 De Sorte Faars Ridderskab skal få lov å ha hjemmeside tilknyttet 
samfundet.no, (eks.: http://dsfrs.samfundet.no + epost: 
dsfrs@samfundet.no

123/07 Styret ønsker å gjennomføre forhåndsstemming til kommunevalget  
2007 på Samfundet dersom kapasiteten strekker til

148/07 Søknad om soningspermisjon fra FK-sjef Kari-Anne Edvardsen er 
innvilget. De utestengte I disiplinæresak 02-07 får permisjon fra soning 
av straff for å kunne gjennomføre opptak av nye medlemmer til FK.  
Permisjonen gjelder I ett døgn 29. august.

149/07 Styret har vedtatt å innstile Jonas Gahr Støre som æresmedlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem

151/07 Elin Kristiansen får filme tillatelse til å filme inne på Studentersamfundet  
til en dokumentar om Fritz Moen.

162/07 Styret ser på det som positivt at andre frivillige organisasjoner bruker  
Studentersamfundets lokaler. Disse frivillige eksterne aktører kan få lov 
til å informere om arrangementet sitt på http://samfundet.no etter 
forespørsel fra Styret. Det skal være opplyst om at arrangementet ikke 
er i regi av Studentersamfundet. Arrangementer som ikke leverer  
forespørsel kan likevel bli annonsert, men uten utfyllende artikkel.

163/07 Cafè Nord Sør får lov til å informere om arrangement på 
http://samfundet.no

177/07 Styret vedtar å legge frem følgende resolusjon til Samfundsmøte 
9.september 2008.:
Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 
8.september 2007 mener det bør innføres rushtidsavgift i Trondheim for  
å redusere unødvendig bilbruk, og oppfordrer til at midlene tilføres 
kollektivtilbudet og bidrar til en styrking av dette.

178/07 Styret oppretter et prosjekt for å fornye http://styret.samfundet.no. 
Prosjektet består av en person. Prosjektets varighet er satt frem til  
utgangen av november 2007

228/07 Styret har vedtatt å midlertidig frata medlem nr. 031810 medlemsretten 
i én måned, som følge av tyveri fra offentlig område
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266/07 Styret er positive til forespørselen om URØRT-arrangementet i  
Storsalen 19. januar 2008, og ønsker at dette skal gjennomføres. Styret  
lar derfor Lørdagskomiteen disponere Storsalen denne dagen.

315/07 Styret har vedtatt følgende datoer for ordinære Samfundsmøter våren 
2008: 12.jan, 26.jan, 2.feb, 9.feb, 20.feb, 23.feb, 1.mars, 8.mars,  
29.mars, 5.apr, 12.apr, 19.apr, 26.apr.

I tillegg vil det bli avholdt generalforsamling 23.april og selvfølgelig  
festmøte 17.mai.

333/07 Etter søknad på særskiltgrunnlag innvilges Lars Andre Gudmundsen 
rett til å være medlem av Studentersamfundet. Styret vektlegger 
Gudmundsens rolle i Symfoniorkesteret i behandlingen av søknaden.

344/07 Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 025238 fra 
Studentersamfundet frem til 14. mars 2008, samt å kreve en erstatning 
på kr 4000 for hærverk.

345/07 Styret vedtar at Bydagen 08 vert arrangert i regi av Studentersamfundet  
saman med Trondheim Bydrift 24. april 2008

347/07 Styret delegerer forvaltning av informasjon i Studentersamfundets 
medlemsregister til IT-komiteen ved gjengsjef, inntil retningslinjer for  
disse foreligger. Dette forutsetter at personopplysningsloven følges

348/07 Styret velger Marte Jølbo som Styret sin representant i Profilgruppa.

355/07 Styret ønsker å dele ut Studentersamfundets kulturpris i forbindelse 
med UTawards 2008

18/08 Studentersamfundets kulturpris kan deles ut årlig. Prisen skal gå til  
enkeltpersoner, grupper eller institusjoner som bidrar til et rikere og 
bredere kulturliv i Trondheim. 

Studentersamfundets kulturpris 2008

Baklandet Skydsstasjon-festival
Årets vinner av Studentersamfundets kulturpris har gjennom flere år  
vært et friskt pust i Trondheims kulturliv. Juryen legger vekt på at  
arrangementet er åpent for alle, treffer alle aldersgrupper og 
samfunnslag og at de skaper og opprettholder gode by-tradisjoner.  
Festivalen tar gaten tilbake og skaper et yrende liv på Baklandet hver  
vår. Dette vil vi anerkjenne - Vinner av Studentersamfundets kulturpris  
2008 går derfor til Baklandet Skydsstation-Festivalen.

27/08 Styret innstiller Martin Svarva, Reidar Stølen og Halvard Kaupang til  
medlemmer av Rådet
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61/08 Styret ønsker å gjøre avisa Kontekst tilgjengelig på lik linje med andre 
tidsskrift for Samfundets gjester i kafeene, men ønsker ikke brei  
distribusjon grunna avisa sin partipolitiske tilhørighet.

101/08 Styret vedtar ’Regler for blogging på Samfundet.no

Styret oppretter redaksjon for blogg og forumvirksomhet på 
http://samfundet.no. Redaksjonen består av gjengsjef i LIM, Web-
redaktør i LIM og ansvarlig redaktør.

104/08 Styret innvilger søknad om soningspermisjon under UKEsjefvalget til  
medlem med medlemsnummer 025238

123/08 Styret vedtar at pengepremien på 60.000,- som Studentersamfundet  
mottok i forbindelse med Kristian Ottosen-prisen august 2006 skal  
brukes i sin helhet til oppgradering av fellesarealene på henholdsvis  
Nordre- og Søndresideloft. Styret anmoder Studentersamfundets 
byggekomité om å igangsette de tiltak de mener er rett for å øke 
trivselen på fellesarealene, med primærfokus på støping av nytt gulv og 
maling av gangene. Frist for igangsettelse av tiltak settes til innen 
utgangen av 2008.

Det bes om at regnskap for bruk av pengepremien legges frem for  
Styret.

135/08 Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for Styret fra høsten 2007.

137/08 Styret vedtar regler for bruk av Studentersamfundets medlemsregister.

150/08 Informasjon om Samfundsmøter, samt Styrets og 
medlemsorganisasjonens øvrige virke hører naturlig hjemme på 
nettstedet www.samfundet.no, og skal ha en sentral plass der.

151/08 Studentersamfundet i Trondheim skal være reklamefritt. Dispensasjon 
gis under UKA, og kan ellers gis av Styret.

152/08 Styret mener at LIM kan selge annonser med spesiell plassering i  
Samfundets program tilknyttet et av Samfundets arrangementer.  
Firmaer kan knytte sine arrangementer opp mot Samfundets, ved for  
eksempel å gi bort billetter, men vi ønsker ikke at firmalogoer skal  
gjøres synlig på Samfundets arrangementer. Firmaer kan ikke profilere  
seg på arrangementer, og firmaer kan ikke bruke Samfundets logo i sin  
markedsføring.

153/08 Styret skal ordinært holde Samfundsmøter på lørdager i henhold til  
Studentersamfundets lover. Ved behov for ekstra Samfundsmøter vil  
disse i utgangspunktet bli lagt på onsdager.

154/08 Styret vedtar at det skal være mulig å kjøpe medlemskort for  
etterfølgende studieår til normal pris fra og med 1. april hvert år.

10

http://samfundet.no/


156/08 Studentersamfundets talerstol disponeres av Styret. Talerstolen brukes 
primært på Samfundsmøter. Styret kan tillate annen bruk.

166/08 Styret vedtar å fremme følgende bevilgningsforslag fra Kampfondet på 
Samfundsmøtet 12.april:

’Bevilgningsforslag Studentersamnfundet i Trondhjem samlet til  
festmøte i Storsalen 12. april 2008 vedtar å bevilge kroner ti tusen - 10 
000 - til rekrutteringsarbeide ved Det Akademiske Kvarter i Bergen. 

Det Akademiske Kvarter er for tiden under oppussing, og stadig 
utfordringer gjør at det er uklart når huset kan gjenåpnes. Da de ikke 
har et fast tilholdssted har de problemer med å engasjere nok frivillige.

For å kunne holde et tilfredsstillende aktivitetsnivå mens bygget er  
stengt, og å være godt rustet til å igjen fylle Kvarteret med god, frivillig  
studentkultur når det åpner, bevilger Samfundet penger til  
rekrutteringsarbeid i Kvarterets komiteer.

167/08 EMIL og Smørekoppen får lov til å informere om revyen ”Stay in a box”,  
som spilles i Strossa 13.-16. april, på http://samfundet.no, med 
utfyllende artikkel fra og med søndag 13.april til og med 16. april med 
laveste prioritet.
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Samfundsmøte 18.8.2007
Født med ski på beina

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Styret ønsker å gjennomføre forhåndsstemming til kommunevalget 2007 på 
Samfundet dersom kapasiteten strekker til. Tentativ dato er satt til 29.august

Styret har vedtatt å innkalle til innstillingsmøte for De Sorte Faars Ridderskap tirsdag 
11.september. Ytterligere innkallelse vil følge. Med en påfølgende promosjon i løpet  
av våren 2008. 

Styret har vedtatt følgende møteplan for høstsemesteret 2007: 
Lørdag 18. august, Født med ski på beina
Lørdag 25. august, Uskyldig dømt? Rettsikkerhet i Norge
Tirsdag 28. august, Valget: Folkemøte - NRK
Lørdag 1. september, Norge – verdens fredeligste land
Lørdag 8. september, Piracy Kills- Men hvem dør?
Onsdag 12. september, Norge – Hellas i Storsalen
Lørdag 15. september, Atomkraft – for miljøets skyld
Lørdag 29. september, Bursdagsmøte
Lørdag 3. november, En ny verdensorden
Lørdag 10. november, Når gud blir president
Lørdag 17. november, Viste du at…

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Innledning ved sosialantropolog Martin Thomassen

Kunstnerisk ved Pirum – Henriksen saga 2. del

Innledning ved Anees Rauf

Innledning ved Håvard Utheim

Pause

Kunstnerisk ved UKErevyen
Hvor er Tormod…hen?

Paneldebatt
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
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Berge Bjørlo, medlem, satte spørsmålstegn til Nordmenns oppførsel i utlandet, 
kontra våre holdninger ovenfor utlendingers handlinger i Norge.
Martin Svarva, medlem, ”Nordmenn er født med ratt i henda ikke med ski på beina”. 
Martin oppfordret Thomssen til å fortsett å trene i sin typisk norske treningsdress.
Øystein Skogvang, snart medlem, lurte på om mennesker i andre land klager like 
mye som nordmenn.
William Throndsen, medlem, til dagsorden ”i Italia dreper folk hverandre som fluer når 
det blir varmt, i Norge dreper vi oss sjæl…”
Eivind Lindeberg, medlem, lurte på om Anees hadde begynt å gjøre noe typisk Sri 
Lankisk etter at han flyttet til Norge
Magnus Mellingsæter, medlem.
Anne Morset, medlem. ”Hvordan kan to kulturer møtes på midten”.

Eventuelt
Runar Jensen, medlem, informerte om Cafe Nordsør 30.8.07 ”Våkn opp din slask…”
Hallvard Breistein, medlem, informerte om kino i Storsalen søndag
UKA viste video
Øyvind Aass informerte om neste samfundsmøte
Tormod Gjestland, medlem, lurte på om Greenfields ble siste sang i Storsalen i kveld.

Kritikk av møtet
Anders Rydning, medlem, gratulerte styret med første møte.
Mari Raundsgaard, medlem, føyde seg til Anders og sa at det var positivt at de som 
hadde bidratt ble takket.

Møtet er hevet
…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 25.8.2007
Uskyldig dømt? Rettsikkerhet i Norge

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt

Styreprotokoll
Styret har godkjent søknaden fra FK-sjef, Kari-Anne Edvardsen om 
soningspermisjon. De utestengte i disiplinærsak 02-07 får permisjon fra soning av 
straff for å kunne gjennomføre opptak av nye medlemmer til FK. Permisjonen gjelder  
i ett døgn, 29.august.

Innstilling til æresmedlemskap av Studentersamfundet i Trondhjem
Ytring fra salen:...............................................................................................................
Tormod Gjestland, medlem, setter spørsmålstegn ved ordlyden i punktet på 
dagsorden. Videre oppfordrer han Styret til å legge frem slike saker tidligere slik at 
medlemmer får tid til å forberede seg.
Rådet har ingen innvendinger, mot styrets fremleggelse.

Innstillingen blir godkjent ved akklamasjon.

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Innledning ved Ståle Eskeland

Kunstnerisk ved Knauskoret del 1 ”Liv og død”

Innledning ved Tore Sandberg

Pause

Kunstnerisk ved Knauskoret del 2 ”Under the sea”

Paneldebatt
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:

�

Norvald Ryeng, medlem, satte spørsmålstegn ved private aktørers oppbevaring av 
personlig informasjon.
Eivind Lindeberg, medlem, forteller at Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem 
har forsøkt å skaffe motdebattanter til Samfundsmøtet, men at ingen ønsker å stiller. 
Lindeberg ber om en kommentar til dette.
Peter Karlsaune, medlem, påpeker at innlederne ved flere anledninger har sagt på 
gjenopptakelseskomisjonen ikke fungere og lurer på hva som kan gjøres i fremtiden.
Eirik Paulsen, sier arbeidet til de to innlederne er beundringsverdig. Han lurer på om 
det finnes noen faglig argumenter for å ikke gjenoppta saker.

Eventuelt
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Ragnhild Nabben, medlem, opplyste om kino i Storsalen
Erlend Bø, medlem, fortalte at Rådet skulle innstille en person til styret i mediastud 
og oppfordret folk som hadde lyst eller kjente noen som passet om å ta kontakt på 
raadet@samfundet.no
Camilla Berge Vik, medlem, opplyste om forhåndsstemming på Samfundet 29. 
august.
Tormod Gjestland, medlem, katten Lysifer er på omplasseringssenter.
Alexsander Gamlem, medlem, informere om kveldens arrangementer.
Øyvind Aass, medlem, minner om kommende Samfundsmøter.

Kritikk av møtet
Ingrid Sand, medlem, takker for et fantastisk møte, hun gleder seg til fortsettelsen. 
Sand mener at ikke alle møter trenger to motpoler, og var fornøyd med kveldens 
innledere.

Møtet er hevet

…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 28.8.2007
NRK- folkemøte

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
Vedtak 162/07
Styret ser på det som positivt at andre frivillige organisasjoner bruker  
Studentersamfundets lokaler. Disse frivillige eksterne aktørene kan få lov til å 
informere om arrangementet sitt på http://samfundet.no etter forespørsel til Styret.  
Det skal være opplyst om at arrangementet ikke er i regi av Studentersamfundet.  
Arrangementer som ikke leverer forespørsel vil likevel bli annonsert, men uten 
utfyllende artikkel. 

Vedtak 163/07
Cafè nordsør får lov til å informere om arrangement på 

http://samfundet.no.

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Direktesendt TV-debatt

Eventuelt
Øyvind Aass informerer om forhåndsstemming på Selskapsiden onsdag 29.8.07 fra 
1600 til 2000.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder

�

Samfundsmøte 01.09.2007
Norge – verdens fredeligste land

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt
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Styreprotokoll
Styret har ingen saker å melde

Politisk femminutt
Magnus Jordahl: Undring over Høyres plakat mot rushtidavgift. Oppfordrer til å reise 
kollektivt.

Innledning ved Jonas Gahr Støre
Sikkerhet (FN, NATO, terror, klimaendring, energi)
Engasjement
Internasjonal økonomi (G8, EU, verdensbanken, WTO)
Nordområdene (Snøhvit, Russland og Norge)

Utdeling av æresmedlemskap til Jonas Gahr Støre

Pause

Kunstnerisk ved Snaustrinda.

Paneldebatt

Eventuelt
Øystein Skogvang: Oppfordrer til å folkeregistrere seg i Trondheim.
Trygve Thorson: Søk ISFiT-styret før 10. september.
Geir Andersen: Se STVs innslag på mobilen og på internett.
Eivind Vindal: Oppfordring til politikere om å komme til Storsalen.
Øyvind Aass: Informerer om neste Samfundsmøte; PIRACY KILLS – men hvem dør?

 Kritikk av møtet
Anders Rydningen: Godt gjennomført møte. Takk til Jonas Gahr Støre.

 Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Eivind Berstad, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 08.09.2007
Piracy kills –men hvem dør?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll
Etter initiativ fra Samskipsnaden i Nesna, har Styret avlagt besøk hos 
Studentersamfunnet i Nesna og forklart hvordan vi driver Studentersamfundet vårt.

3. Politisk femminutt
Per Sandberg, ikke medlem, ber de besøkende vurdere samferdselspolitikken som 
helhet og tenke igjennom hvem som blir rammet av rushtidsavgiften før de stemmer 
for resolusjonsforslaget.
Stian Fredrik Skalle, mener en eventuell rushtidsavgift vil rammen de som trenger det 
minst, og viser isteden til en tolvtrinnsplan for miljøvern.
Linn Marita Brodal, mener penger fra rushtidsavgift kan brukes til å styrke 
kollektivtrafikken. Brodal mener og det er viktig å gjøre noe for miljøet lokalt, og ikke 
bare i Kina.

4. Resolusjonsforslag 
Forslaget blir lagt frem av Eivind Lindeberg, medlem, for styret:

”Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 
8.september 2007 mener det bør innføres rushtidsavgift i Trondheim for  
å redusere unødvendig bilbruk, og oppfordrer til at midlene tilføres 
kollektivtilbudet og bidrar til en styrking av dette”.

Magne Mæhre, medlem, mener at ikke finnes rushtid i Trondheim, og at en 
rushtidsavgift dermed er unødvendig.
Mari Raundsgard, medlem, har bodd på Ila og studert på Dragvoll og vet at det 
finnes rushtid, og mener at rushtid er noe man kan gjøre noe med.
Replikk, Magne Mæhre, medlem, Trondheim har ikke et rushtids problem!!
Edina Ringdal, medlem, presiserer at unødvendig bilbruk uansett ikke er bra.

Votering ved håndsopprekning endte som følger:
For: 154
Mot: 30
Avholdende: 4

Resolusjonen er vedatt

5. Innledning ved Larry Bringsjord 

6. Kunstnerisk ved Fotogjengen

7. Innledning ved Olav Torvund

8. Innledning ved Daniel Søland Jackson
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9. Pause 
Vi hørte musikk fra ukas album på Studentradion 104,2; Jens Leman – Night 
falls over kortedala.

10.Kunstnerisk ved Student TV

11. Paneldebatt
Halfdan Engesbakk, medlem, sier artister selv må velge om det er bra for artisten at 
musikke blir lastet ned gratis.
Replikk, Ida Aalen, medlem, ”TV-lesensen har vi hatt lenge”.
Svein Halvor Halvorsen, medlem, mener dette handler om hvordan loven bør være. 
Halvorsen er frustrert over piratpropaganda på begynnelsen av kjøpe Dvd-er.
Magnus Boyd, medlem, synes det er feil at store anerkjente artister må ha jobb ved 
siden av for å overleve.
Ida Sofie Tjøstland, ikke medlem, Gatas Parlament deler musikken gratis på nett og 
tjener penger på konserter og merchandice.
Lars Blikstad, medlem, har ikke penger til plater, lizzom.
Berge Bjørlo, medlem, stjeler ølen til Larry Bringsjord, Bringsjord merket det. Bjørlo 
har lastet ned musikken til Luxus Leverpostei uten og betale for det, det merket ikke 
Bringsfjord. Bringsjord fikk ølen tilbake. Bjørlo kjøer musikken han liker.
Replikk, Eivind Lindeberg, medlem, påpeker at Berge har moral, men har alle det?
Replikk, Berge Bjørlo, medlem, ”det må du nesten spørre resten av salen om?”
Geir Hansen, medlem, viser til nedlastningens historie og mener det alltid vil være en 
student som vil komme med nye løsninger.
Safet Amedov, medlem, kritisere Styret for ikke å ha invitert artister til møtet. Amedov 
mener artister har det godt.
Daniel Solli Hansen, medlem, er på talerstolen for en nær venn som ikke tørr stå der 
selv, fordi han laster ned sykt mye musikk. Men han kjøper musikken han liker. 
Hansen mener platebransjen ikke er stueren.
Fredrik Vestre, medlem, har vært innom flere nedlastningssteder, inkludert et hvor 
man kan betale artisten hvis man ønsker det.
Magnus Jordahl, medlem, lurer på hvordan panelet ser på en abonnementsløsning.
 
12.Presentasjon av vinnere av registreringskonkurransen

�

Norvald Ryeng, medlem, lurer på hva denne konkurransen egentlig er.
Geir Hansen, medlem og med i LIM, informerer.

13.Eventuelt
Nora Røkaas Hermansen, medlem, er ny daglig leder på Studentersamfundet i 
Trondhjem og presenterer seg for Storsalen.
Øyvind Tønsberg, medlem, informerer om Storsalskino
Ole Christen Enger, medlem, takker LIM og Styret for innsatsen med salg av 
medlemskap til Samfundet.
Runar Jensen, medlem, informerer om Café NordSør om Israel Palestina konflikten. 
”Vil de noen gang bli venner”. Isach 13. september kl 18.

14.Kritikk av møtet
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Mari Raundsgard, medlem, kritiserer STV for mye zooming blant publikum, dette var 
mye bedre etter pause.
Ida Holth Mathiesen, medlem, ber om at SG ikke samler inn glass under møtet.
Halfdan Engesbakk, medlem, takker for en god debatt og rimelig drikke.

15.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 12.9.2007
Norge – Hellas i Storsalen

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
Styret har avholdt innstillingsmøte til De Sorte Faars Riderskap

Politisk femminutt

Sofaprat med Knut Th. Eggen

Pause

Nasjonalsangen

Kunstnerisk ved det norske fotballandslaget
1.
Solli og Hagen er de eneste endringene fra kampen mot Moldova. Hagen 
kommer inn i midtforsvaret for Kjetil Wæhler, Solli kommer inn for Grindheim 
som venstre indreløper.
2.
Carew starter på kanten for Norge, med Iversen i midten.
3.
Grekerne får slått inn, men Andresen bryter foran Bassinas.
Jan Gunnar Solli kombinerer med Riise, men innlegget fra Brann-mannen 
skaper ikke farligheter i midten.
4.
Tålmodig start fra Norge
7.
Innkast til gjestene på høyre kant.
Giorgios Seitardis vinner en corner.
8.
Riise spiller gjennom Carew, men innlegget finner ingen.
Sotirios Kyrgiakos Grekerne er et av Europas beste lag på dødball. Det viser 
de her. To grekere står alene, og stopperen setter ballen i krysset med en 
heading! (0-1)
10.
Carew vinner en corner. Riise skal ta den.

�

12.
Morten Gamst Pedersen skyter godt etter pasning fra Solli. Keeper klarer ikke 
å holde skuddet, og gir til ny corner. Den blir det ikke noe av, men Norge får en 
tredje.
13.
Ingen av lagene har spilt spesielt god offensiv fotball, men begge lag kjemper, 
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og på dødball har det allerede vært flere farligheter.
John Carew header like utenfor!
15.
John Carew kommer nesten gjennom, men skuddet fra hjørnet av femmeteren 
blokkeres til corner.
Jan Gunnar Solli legger inn, men treffer ingen.
16.
Den store spissen kom høyere enn keeper, og møtte corneren fra JA Riise 
perfekt. For en start!
John Carew når corneren på hodet, og presser ballen inn! (1-1).
17.
Gult kort: Traianos Dellas river Carew i bakken på midtbanen, og får gult.
18.
Carew flikker til Gamsten, men skuddet blokkeres. Norge trykker på nå!
19.
Carew er inne som midtspiss igjen nå. Både han og Gamsten har vist seg 
fram så langt. Iversen har vært mer usynlig.
20.
Norge har hatt flere gode kombinasjoner. Denne gangen er det Solli som 
prøver langs venstrekanten, men stoppes.
21.
Martin Andresen spiller Iversen gjennom, men avvinkes korrekt for offside.
22.
John Carew kommer alene mot keeper, men drar seg for langt til høyre, og 
setter til slutt ballen i nettveggen.
23.
Norge styrer kampen nå, og det ser ut til at grekernes tidlige mål bare har fått 
Hareides menn til å heve seg.
26.
Steffen Iversen og Carew veksler om å ligge på vingen og i midten framme. 
Hangeland spiller gjennom John Arne Riise på løp, og backen får et frispark 
ved linja.
John Arne Riise bryter for Norge, men blir selv brutt. Grekerne prøver å spille 
seg gjennom i midten, men stoppes.
28.
Martin Andresen tar det.
...eller prøver, men det er mye knuffing i feltet, og dommeren må kjefte litt.
..før Andresen sender frisparket løst rett i hendene på Chalkias
29.
Hangeland gir bort et frispark ved på dytte. 40 meter fra mål.
30.
Sotirios Kyrgiakos er på returen av sin egen heading, da han knuste 
Hangeland.

�

Sotirios Kyrgiakos presser inn et nytt mål. Opdal må gi retur, og stopperen er 
på plass. (1-2)
31.
Hellas presser igjen. Har bedre kontroll nå.
32.
Norge har et langt angrep, og ballen faller til Carew i feltet. Hadde spissen 
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vært litt mer kjapp i beina, kunne det blitt farlig. Situasjonen ender med at 
Carew kaster seg i bakken i søken etter et straffespark, men dommeren lar 
seg ikke friste.
35.
Gult kort: Giorgios Seitardis feller Riise på kanten.
36.
Morten Gamst Pedersen sender av gårde et farlig innlegg fra venstre, men 
keeper bryter foran Iversen.
Martin Andresen sender ballen inn i feltet, men keeper får bokset unna.
39.
John Arne Riise banker inn et vidundermål fra 30 meter, helt oppe i krysset! 
(2-2)
40.
Et fantastisk skudd, og et feiende flott angrep. Hvilket skudd!
43.
Bjørn Helge Riise går ned i feltet og roper på straffe. Ikke noe fra dommeren, 
så mer tvilsom ut.
Gamsten løper litt unødvendig inn i kroppen på keeper, lenge etter at han har 
plukket innlegget fra lillebror Riise.
45.
Norge spiller god fotball nå.
Pause (2-2)

Pause

Kunstnerisk ved det norske fotballandslaget
46.
Dimitrios Salpingidis går ut, inn kommer Nikolaos Lyberopoulos.
47.
John Carew starter andre som han avsluttet første, med en god vending og et 
godt løp. Kombinerte godt med Solli, men mistet til slutt ballen.
48.
Steffen Iversen skyter på halv volley etter et raskt, langt kast. Ivers banker til 
med venstre, men rett på keeper.
49.
Nydelig pasning fra Gamsten til Riise, som legger vakkert inn fra dypet. 
Headingen fra Carew er ren klasse, men vippes over av keeper. Corneren 
plukker Chalkias enklere.
51.
Nikolaos Lyberopoulos banker ballen i tverrliggeren. Opdal var sjanseløs på 
skuddet fra 20 meter.

�

52.
Giorgos Karagounis skyter igjen fra langt hold, men denne gang skrur ballen 
like utenfor.
53.
Gult kort: Konstantinos Chalkias bruker for lang tid på en femmeter.
54.
Morten Gamst Pedersen sitt innlegg blokkeres, men han prøver igjen på 
direkten, skuddet går langt over.
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56.
John Carew vinner en corner.
Konstantinos Chalkias plukker ballen, før han mister den etter et sammenstøt 
med egen spiller. Men får den til slutt under kontroll.
57.
Morten Gamst Pedersen spiller nesten gjennom Carew, som gir Kyriakos en 
skikkelig trøkk.
Norge har ballen mest for øyeblikket.
61.
John Arne Riise slår et hardt innlegg inn i feltet, men får bare en corner.
Riise slår godt inn, og Norge holder presset, men keeper plukker til slutt.
62.
Bjørn Helge Riise presser fram et nytt hjørnespark. Storebror skal ta det.
John Arne Riise skrur den rett i tverrliggeren. Nære!
63.
Erik Hagen har hatt et par stressa inngrep i dag, og banker på ny ballen ut 
over sidelinja.
64.
Giorgios Seitardis går ut, inn kommer Paraskevas Antzas.
65.
Thorstein Helstad får instruksjoner av Ola By-Rise på sidelinja. Er ikke rart 
hvis han kommer inn for Iversen.
68.
Gult kort: John Carew for filming.
Carew slang seg inn foran forsvareren der, og det kan vel forståes at 
dommeren gir et gult.
70.
Morten Gamst Pedersen skyter høyt over.
71.
Jan Gunnar Solli går ut, inn kommer Thorstein Helstad
Solli startet rolig, men ble etter hvert veldig involvert i flere gode 
kombinasjoner på venstrekanten.
72.
Norge ser litt slitne ut nå, og er ikke så friske til å komme på løp som tidligere i 
kampen.
73.
John Arne Riise vinner en corner.
74.
Gult kort: Theofanis Gekas for å spille bort ballen. Norge har frispark fra 30 
meter, ute til venstre.

�

75.
Andresen spilte den gjennom feltet, og så ut til å gå inn. Dessverre sniker den 
seg forbi alle og stryker stanga.
77.
Angelos Basinas går ut, inn kommer Georgios Samaras.
78.
Bjørn Helge Riise spilles nesten gjennom etter fantastiske kombinasjoner. 
Riise når nesten ballen, men keeper kommer ut. Nordmannen treffer Chalkias 
med kneet, og keeper ligger nede med skade.
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80.
Steffen Iversen går ut, inn kommer Vidar Riseth og keeper er på beina igjen
24 080 tilskuere har møtt opp på Ullevål og 894 i Storsalen.
81.
Erik Hagen slår et langt framspill mot Carew - men rett til keeper.
82.
John Arne Riise avslutter rett på mål etter praktfullt framspill fra Gamsten, Nok 
en fin kombinasjon på den norske venstresiden.
84.
Thorstein Helstad kommer til avslutning fra skrått hold etter fint forarbeid av 
Storbæk, men får bare corner.
Konstantinos Chalkias får så vidt slått til ny corner i duell med Hangeland på 
bakerste stolpe, og plukker ned den neste corneren, selv om han fomler litt i 
det han plukker ballen.
86.
John Arne Riise slår nok en norsk corner, men igjen i klypene på Chalkias.
87.
Jarl-André Storbæk styrer over etter at Martin Andresen skyter på en retur fra 
en corner - trolig kom returen fra en norsk angriper.
88.
Gult kort: Georgios Samaras for filming. City-spissen forsøker å ramle seg til 
en straffe.
89.
John Carew får frispark på 17 meters hold da Kyrgiakos klatrer opp på ryggen 
hans.
90.
Full tid
Det er lagt til fire minutter.
John Carew får omsider skutt frisparket etter en liten rull, men grekerne ligger i 
beina og blokkerer skuddet. De kan ikke ha vært ni meter unna?
Nikolaos Lyberopoulos skyter i stanga etter at Hellas kontrer med stor fart etter 
massivt norsk press. Der er vi ganske heldige...
Bjørn Helge Riise går ut, inn kommer Frode Kippe.
John Carew kommer til innlegg, men Chalkias plukker ned det som blir 
kampens siste angrep.

Oppsummering med Knut Th. Eggen

Eventuelt

�

Trine Sumstad Wigtil, medlem, forsøker å kunngjøre Rådets forslag til Samfundets 
representant i Mediastud, men pga av mye støy og fulle folk får ikke referent med 
seg navnet.

Kritikk Av møtet
Frode Eriksen, medlem, synes det er uhøflig og unødvendig og hviske og tiske når 
man har besøk og prøver å følge med.

Møtet er hevet
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…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 15.9.2007
Atomkraft – for miljøets skyld

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Politisk femminutt
Eivind Rindal, medlem, ønsker å komme med et apropos;

Norsk kraftkrevende industri er miljøvennlig, drevet hovedsakelig av 
vannkraft. Derfor er det best å forbedre energivilkårene i Norge og 
fortsette den kraftkrevende industrien her, isteden for å flagge den ut til  
land hvor vi ikke har kontroll på energiproduksjonen.

Innledning ved Jon Samseth

Innledning ved Egil Lillestøl

Kunstnerisk ved Barneteateret
Pelle og Pia vil starte rockeband, men når Pelle spiller på gitaren forsvinner alle 
fargene. Se hva som skjer i teltet på fengselstomta under UKA.

Innledning ved Øystein Asphjell

(9) Kunstnerisk ved Nattforestillingen. (Ble flyttet frem pga tekniske problemer.)
Følelse på fire bokstaver spilles på biblioteket under UKA

(10)Pause

(8)Innledning ved Erik Martiniussen, ble flyttet til etter pause pga tekniske problemer

�

Kunstnerisk ved Knausteateret
På Knaus kan du selv være med å bestemme gangen i teateret, følg med på Knaus 
under UKA.

Paneldebatt
Maria Serafia Fjellstad, medlem, lute på hvilken dekning Samseth har til å si at 
atomkraft er den energiprokusjonen som tar færrest liv og hva Martiniussen egentlig 
er i mot.
Martin Svarva, medlem, er sosiologistudent og skjønte ikke mye, men han skjønte at 
atomkraft er bra. Han følte at det var for bra og fikk litt TV-shop følelse. ”Hvis det er 
så bra, hvorfor har det ikke skjedd noe tidligere?”
Martin Fjellanger, medlem, lurte på hva panelet tenker om å skyte avfallet ut i 
verdensrommet.
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Alf Petter Syvertsen, medlem, sier at Samset har skissert en løsning på lagring av 
avfallsproduktet og lurer på hvordan Martiniussen vil løse dette.
Helene Ødegård, ønsker å vite mer om de samfunnsvitenskaplige aspektene ved 
atomkraft.
Eirik Sandås, medlem, påpeker at der er mye man kan lage våpen av. Sandås 
forteller at han nylig har sett Tilbake til fremtiden II hvor de har en fusen maskin, et 
atomkraftverk på størrelse med en kaffemaskin. ”Er dette fremtiden?” – spør Sandås.
Eivind Rindal, medlem, mener at samfunnet må sette i gang med thoriumkraftverk. 
Rindal sier uran er militært, thorium er det beste.

Kunstnerisk ved UKErevyen
.........................................................................................................................................
..........................Storsalen fikk en smakebit på UKErevyen med sketsjen Selvskading.

Overlevering av Husets nøkkel til UKA
.........................................................................................................................................
...........................................UKEsjef Lise Alund Skjølsås lover å ta godt vare på Huset.

Eventuelt
Norvald Ryeng, medlem og med i Rådet, kunngjør Rådets innstilling til 
Mediastudstyret; Gøril Furu.
Lise Alund Skjølsås, medlem, informerer om klimakonferansen under UKA og ønsker 
alle velkommen dit.
Eirik Sandås, medlem, sitter også i valgstyret ved NTNU og informere om at det snart 
er valg til Studenttinget. Fra 1. oktober kan man sjekke at man er registrert der man 
skal stemme og melde seg som kandidat. Fra 29. oktober til 2. november forgår 
selve valget.
Alexander Gamlem, medlem, informerer om kveldens program og ønsker alle 
hjertelig velkommen.

�

Ane Wennevold og Ida Holth Mathiesen, begge medlem, svarer på brev fra 
samfundets leder, Øyvind Aass, med anmodning om at SIT stiller med punkt 9b på 
dagsorden på festmøtene under UKA. De svarer selvsagt ja, men påpeker at det er 
knapt med tid, og begynner derfor arbeidet med en gang. Styrebord og stoler blir 
båret ut og scenearbeidere begynner å jobbe.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer.

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 29.9.2007
Samfundets bursdag (Rådssalen, Gløshaugen)

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.
Strindens var bortreist, men Regi hold sin del av festmøteritualene og skøyt med 
kanonen i aulaen. Det smalt så det dundret i hovedbygget på Gløshaugen.

Styreprotokoll
”Styret har vedtatt å midlertidig frata medlem nr 031810 medlemsretten i en måned,  
som følge av tyveri fra offentlig området”

Politisk femminutt
Trygve Thorson, medlem, forteller om situasjonen i Burma.

Valg av styrerepresentant til MediaStud
Ane Wennevold presenterer kandidaten Gøril Furu som ikke kunne være til stede.
Rådsalen godkjenner at valget kan foregå ved akklamasjon.
Gøril Furu blir valgt ved akklamasjon

Kunstnerisk ved Snaustrinda
Snaustrinda spiller bursdagsang, folkemusikk og lager en romantisk stemning i salen.

Filmvisning

Innledning ved Magnus Sollid

Kunstnerisk ved SIT
Etter litt om og men kommer den andre halvparten av duetten og pianisten og Mari 
Raunsgard og Ingvild K Sørensen synger Trondhjemsvisa fra UKErevyen 03.

Bursdagssang

�

Pause
Det ble servert kaffe og lukket hvalnøtt i aulaen

Kunstnerisk ved Arkivet
Mariann fra Arkivet forteller om Avisen som tidligere ble lest opp som 
pauseunderholdning på Samfundsmøtene.

Mimrestund med åpen talerstol
Tormod Gjestland, medlem, kan ikke huske sitt første møte med Samfundet, han er 
bokstavlig talt oppvokst der. Deretter forteller Gjestland litt om byggingen av Huset. 
Til slutt oppfordrer Gjestland folk som er interessert i en litt mer grundig omvisning på 
Samfundet om å ta kontakt, han kan mange historier og kjenner Huset godt.
Mari Raunsgard, medlem, forteller om den gangen pæra i lysbildefremviseren gikk 
under festmøtet 17. mai 2006, hvordan FG løp og fiksa mens andre 
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spontanunderholdte.  På et annet festmøte under UKA 05 oppstod det problemer 
fordi en gammel gjest savnet Calypso på Dagsordenen. Begge historiene endte godt 
og er i følge Raunsgard gode eksempler på hvordan ting ordner seg på Huset.
Hanne Hox, medlem, forteller om sitt første møte med Samfundet da hun var 17 år, 
selvfølgelig måtte hun studere i Trondhjem.
Pirum synger to vakre sanger, alle pikehjerter smelter.
En film fra åpningen av Elgeseterbro vises.
Sverre Midthjel, medlem, har i dag på seg StudiebyEn hatten og fortelle hvilken viktig 
rolle Samfundet har for Trondheim som attraktiv studieby. 
Torgeir Ødegård, medlem, hadde sitt første møte med Samfundet på Ungdommens 
Kulturmønstring. Ødegård sier at forholdet til Samfundet kan sammenliknes med et 
kjærlighetsforhold, man elsker det, men av og til blir man fryktelig irritert. Som når 
man gjør det dårlig på eksamen, FK har frekvenstesting under korøvelse, 
Samfundebilen er tom for bensin eller de er tomme for mat på Lyche. Men alt i alt sier 
Ødegård ”Ei dame jeg er glad i”.
Magnus Jordahl, medlem, stemmer i til ”Nu klinger”.
Dina Aspehn, medlem, husker godt våren 2006 da Isfit skulle arrangere et 
Samfundsmøte i Storsalen med ekstern møteleder. Det ble en del frem og tilbake og 
etter møtet sa daværende leder for studentersamfundet, Mari Raunsgard, ”Eg tror 
ikkje Foss skjønner kor mektig Storsalen e”.

Kunstnerisk veg FG

Eventuelt
Karoline Hovstad, medlem, sitter i arbeidsutvalget for studentenes fredspris, og 
informerer om at de nå søker medlemmer, og oppfordrer folk som er interessert til å 
søke.

�

Trond Sørgjerd, medlem, er nestleder i studenttinget og opplyser om 
informasjonsmøtet på Den Gode Nabo mandag 1. oktober kl 1800.
Tormod Gjestlend, medlem, er fra flaggkomiteen og informere om at det flagges 1. 
oktober, på Samfundets bursdag.
Trygve Thorson, medlem, lar Isfit styret 09 presentere seg.

Kritikk av møtet
Magnus Jordahl, medlem, oppfordrer Isfit til å bruke talerstolen ”den er ikke farlig”

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 4.10.2007
Revy U 1.1

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen
Etter mye om og men ble Storsalen avfotografert

Hilsen fra UKEsjefen
UKEsjef Lise Alund Skjølås lå syk hjemme, så kultursjef Maria Theresé Stephansen 
holdt kveldens tale.

Aperitiff ved Candiss
Candiss gjennomført med glans til jubel fra Storsalen

Festtale ved Per Olav Alvestad

Nu klinger

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT
UKErevyen Manifest ble mottatt med stående applaus fra salen. 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet
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Festmøte 4.10.2007
Revy U 1.2

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen
Denne gangen gikk fotograferingen noe raskere.

Hilsen fra UKEsjefen
UKEsjef Lise Alund Skjølås lå syk hjemme, så reklamesjef Ole-Christen Enger 
holdt kveldens tale til hovedsponsor Statoil.

Aperitiff ved Candiss
Rosa og vakre som alltid.

Festtale ved Trygve Thorson
Thorson la inn en søknad for alle engasjerte Trondheimsstudenter hos Statoil.

Nu klinger
Forsanger var Pirumitt Magnus Mellingsæter

a) Inngangspsalme ved Pirum
Som alltid unge og sjarmerende.

b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt
Kritikk av møtet
Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 5.10.2007
Revy U 2.1
Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen
Under fotograferingen gikk brannalarmen og Storsalen ble evakuert. Etter en halv 
time var vi i gang igjen.

Hilsen fra UKEsjefen
Lise Alund Skjølås fortalte om alle telefoner som var tatt og alle mailer som var sendt 
i løpet av forberedelsene. Skjølås sa det hun vil huske best fra UKA-07 er alle 
vennene hun har fått og alle de fantastiske menneskene hun har møtt. En av dem er 
Vebjørn Ulserød. Ulserød er regnskapssjef, går på ind.øk og er fra Blærum. Vebjørn 
kom opp på scenen til UKEsjefen og fortalte oss alle at det UKA egentlig handler om 
er sjekking.

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Morten Fiskvik
Unge og lovende Fiskvik innså natt til 5. oktober, da han satt på en vask med 
”kvitskjorta” kl 0400, at nå er UKA her. Fiskvik leser et utrag fra Brocmanns bok om 
Samfundet hvor det står om en Under Dusken redaktør som var med på å skrive en 
UKErevy, Fiskvik tilføyer: ”Godt ikke den avgodte redaktøren har skrevet årets 
UKErevy” – dette til lett humring fra salen.

Nu klinger
Forsanger Stud. Mag. Audun Os Eskeland. Strindens prøvde å hoppe over tredje 
vers, men Storsalen ledet av Eskeland klarte å gjennomføre.

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 05.10.2007
Revy U 2.2

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen
Snakker om tradisjoner og ikke har så lang fartstid selv. Nevner en som har gått på 
NTNU i 8 år, vært med på 3 UKEr. Hun har selv bare vært med på UKA-05 hvor hun 
fikk pirret musikksmaken sin.
Introduserer ”kjekk og singel kjernekar, trekker opp Per Fjelddalen og holder opp 
telefonnummeret (95172228) som jentene fikk 10-15 sek på å ta frem tlf.
Denne UKA har Lise vært med fra starten. UKEfunkene bør være i fokus.
Sitat: ”lykken er å møtes på UKA”.
Jubel

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved tidligere marinstudent og ringrev, sivilingeniør Lars Martin Thuestad.

Begynner med å klage på at det ikke er noe sted på talerstolen å sette pilsen. Nylig 
kommet inn fra Bergen som er fælt for en trønder. Godt å få tilbake ”trøndermojoen”, 
og få med salen på ”ka farsken, e det polsprit i krasken?” Salen responderer”!
Syns det er vanskelig å ikke si noe om UKA siden det er UKA. Har lyst å være med 
om igjen, men Lånekassen sier ”nei du får ikke lov, du må bli ferdig”. UKA gir ofte 
lenger konteperiode, som han prøvde å gjøre til noe positivt. Også brukt til 
bortforklaringer på jobbintervju, men uten hell. Får høre ”noen som er glad i øl har vi 
ikke bruk for, men du er den første vi ringer om en slik stilling skulle oppstå”. Da han 
var på 
jobbintervjuer med dagens bedrift får han høre ”Lama, crazy banan” som huskes fra 
dagen før.
Strøk 11 ganger i matte2, krever mer forklaring enn å synge i Pirum. Det er ting som 
gjør seg bedre på en CV, og han har googlet fasiten:

”hvis du sitter på jobbintervju og må forklare dårlige karakterer i matte2 
kan du si at du tenker på en trist student fra Hamar som studerte  
maskin på NTH. Han brukte mye tid på andre ting (bridge, biljard etc.)  
Ble ansatt hos General Electric som tidenes dårligste kandidat fra NTH, 
siden de hadde tatt feil av skalaen, og trodd at 4.0 var best. I 1973 fikk 
han nobelprisen i fysikk. Tør dere ta sjansen på at jeg ikke er den neste 
Ivar Giæver?”

God respons fra salen.
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Nu klinger
Forsanger en fra Pirum 

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Stormende jubel.

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Magnus Fjedsbø Jordahl, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 6.10.2007
Revy Bypremiere

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Otto Homlung
Teatersjefen ved Trøndelagteater sier det er en ting teateret har tilfelles med 
Samfundet og det er de halvutdannede studentene som teateret fanger opp med 
dårlig betalte jobber. Selv studerte Homlung på Blindern, så han hadde en kjedelig 
studietid.

Nu klinger
Forsanger stud. Ark. Magnus Henriksen. 

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt
Kritikk av møtet
Møtet er hevet.................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................…………………………………
.........................................................................................................................................
............................................................................................ ………………………………

Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 12.10.2007
Revy G 1.1

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Lars Martin Thuestad
Det var lite folk i salen, men Lars Martin klarte å få de med seg og det ble god 
stemning.

Nu klinger
Forsanger stud. tech. Ole Kristian Næss. 

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt
Kritikk av møtet
Møtet er hevet
…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 12.10.2007
Revy G 1.2

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester
Referent vet at hun ene ikke spiller å ordentlig

Styreprotokoll
Godkjent

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Martin Svarva
Svarva tuller med å slutte etter to minutter, men gjør det ikke.

Nu klinger

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet
…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 13.10.2007
Revy G 2.1

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens

Styreprotokoll
Ok

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen
UKEsjef Lise Alund Skjølås snakket høyt og tydelig. Bra respons fra publikum.

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Susette Paasche
Fru Paasche vil ta knekken på en hver bekymring; ”frivelighetskulturen blomstrer som 
aldri før.

Nu klinger
Forsanger var Pirumitt Bjarte Grytli Seim

a) Inngangspsalme ved Pirum
Fint.

b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet

�

Festmøte 13.10.2007
Revy G 2.2

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens

Styreprotokoll: 
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Ikke godkjent – avbrutt av Strindens; krav om å få inn Calypso på Dagsorden. 
Ny dagsorden: OK

b) Calypso: musikk av Strindens, forsanger Bjarte Grytli Seim fra Pirum. 

En sang med mange vers.

Fotografering ved Fotogjengen
Ble bra etter litt klabb og babb og lys av og på. Kommentarer fra publikum: ”Har dere 
betalt strømregninga?” og ”Kan vi slutte å smile nå?”. 

Hilsen fra UKEsjefen
UKEsjef Lise Alund Skjølås snakket høyt og tydelig. Bra respons fra publikum.

Aperitiff ved Candiss
Flott respons.

Festtale ved Trond Skjefstad. 
Holdt tale i 97 og 03 også (samme tale?). Oppfordret om å se til lærestedet 
Samfundet.

Nu klinger
Forsanger var Pirumitt Bjarte Grytli Seim

�

a) Inngangspsalme ved Pirum
Fint.

b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 19.10.2007
Revy S 1.1

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved hans Lambhed Truls Gjestland
”UKA er ikke som før. Det har man sagt i førti år, og det er helt greit! UKA skal  
forandre seg. UKA er til for dagens studenter – til enhver tid!”

Nu klinger
Styret ved Det Norske Studentersamfund sang med.
a) Inngangspsalme ved Pirum

b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 19.10.2007
Revy S 1.2

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved hans Anine Smith
Anine Smith er gamal revyskodespelar og syng pent. Ho peppa opp publikum med 
ymse triks, spesielt brøling. 
Nu klinger

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet
…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 4.10.2007
Revy S 2.1

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll, ok – litt tull fra VK

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen
Flott tale, flott kjole, flott dame.

Aperitiff ved Candiss
Veldig veldig bra, og for en respons!

Festtale ved Mari Raunsgard
Mari var god og galla.

Nu klinger
a) Inngangspsalme ved Pirum
Pirum knuser en gitar på scenen.

b) Kunstnerisk ved SIT 
Bra publikum!

Eventuelt
Jørgen Lie selger en billett til Muse
Arne inviterer til Åge-konsert for korene.

Kritikk av møtet
Møtet er hevet
…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder

�

Festmøte 19.10.2007
Revy S 1.2
Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll
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Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss
...............................................................................................Meget bra og til stor jubel.

Festtale ved Jørgen Selfors
Tidlegare pirumitt og kultursjef i UKEstyret Jørgen Selfors underholdt ein sal stappfull 
av gamle koristar med spøkar om kor kort verden var kome i det siste – spesielt i 
Pirum. Han nytta òg audiovisuelle hjelpemiddel - og heldt VK i ånde - med sin 
PowerPoint.
Nu klinger
a) Inngangspsalme ved Pirum
Særs mektig versjon, med alle gamle pirumittar i salen på scena. Anslagsvis 100 
stykker. Dette grunnet Pirums Gamlehjæms Generalforsamling dagen etter.

b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet er hevet
…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 27.10.2007
Revy H 2.1

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen
Gledet seg til H-helg, mange som har vært med mye og jobbet og slitt. Blir litt som et 
slektstreff. UKA har vært villdyr, kulturtog og båt, og gått i ulike retninger. Et stafettlag 
som stadig blir større. Visste slev ingenting om UKA i 03, men har senere forandret 
livet hennes. Mye morsomme opplevelser, blant annet da Andreas booker hadde 
fortalt Pussycat Dolls at terningkast 1 var det beste, eller om Fredriks intervju til 
forfatterkollegiet som mente UKEnavn burde vær puppelupp.
UKA er drømmen om evig studentliv som feires hvert andre år.
Leser så et dikt som gikk litt fort unna for referentens del.

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Eirik Sæther.
UKA er avhengighetsskapende. Og skaper mange. Voksne folk gleder seg og bruker 
1000vis av kroner på flybilltt for å dra og se en studentrevy. Mange beskriver UKA 
som religion. Er som et trossamfunn med hjernevasking. Når man på 5. døgnet på 
rad driver å mekker en duppedings, som når er ferdig ikke skal brukes likevel, bare 
for å få en dalje som viser tilhørighet. Men det er jo ikke bare hjernevasking, også 
samholdet, etc. Julebord er det nærmeste jobb kommer Samfundet.
Lønnen er de gode opplevelsene, å lage Norges beste studentmiljø i Samfundet. De 
sier lykke er å møtes på UKA, men ikke så mange som går bra, hvertfall ved sin 
første i 91. Den andre kom han i skade for å gifte seg med. UKA gir en positiv energi 
mange tar med seg ut i arbeidslivet.

�

I Samfundet liker man utfordringer, tar ting på strak arm. Studenter som ikke eier nåla 
i veggen setter seg sammen og lager et fyrverkeri av en festival! Mange har prøvd å 
gjøre lignende, ingen har klart det. Det er bare i Trondheim det går hver gang. 
4xHurra!

Nu klinger
Forsanger en fra Pirum

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 
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Eventuelt

Kritikk av møtet
Klappe klappe søte

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Magnus Fjeldsbø Jordahl, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 27.10.2007
Revy H 2.2

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester

Styreprotokoll
Truls Gjestland protesterer mot dagsorden, og ber om å få byttet ut punkt 9b med en 
sang. Deretter synges ”Vår egen lille verden”.
Etter sangen trakk Gjestland forslaget............................................................................

Fotografering ved Fotogjengen

Hilsen fra UKEsjefen

Aperitiff ved Candiss

Festtale ved Jarand Rystad

Nu klinger
Forsanger Mikael Clavier fra Pirum

a) Inngangspsalme ved Pirum
b) Kunstnerisk ved SIT 

Eventuelt

Kritikk av møtet 

Møtet er hevet
…………………………………  ………………………………
Eivind Berstad, referent Siri Ellingvåg Petersen, møteleder
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Samfundsmøte 3.11-2007
En ny verdensorden

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Politisk femminutt
Eivind Rindal, medlem, vil sette fokus på et ord; kòntraindisert. Rindal ble introdusert 
for ordet av en lege som fortalte at ordet betyr når noe gjør en lidelse verre enn den 
er. Kòntraindisert passer godt til at Team-trafikk har satt opp billettprisene. Rindal 
oppfordrer studenter til å legge et massivt press på Team-trafikk.

Karoline Hovstad, medlem, oppfordrer folk til å følge med på situasjonen i Burma 
selv om ikke saken er aktuell i media lenger.

Innledning ved Sten Inge Jørgensen
Trakk en linje gjennom de siste 50 årene i sin innledning.

Kunstnerisk ved Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

Innledning ved Morten Aasland
Tok utgangspunkt i Norge i sin innledning

Pause

Kunstnerisk ved Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

Ordveksling med panelet
Følgende personer ytret seg på talerstolen
Anders Pedersen, viser til at Sten Inge Jørgensen at makt forholdet i verden hadde 
vært bipolart, med Russland i øst og USA i vest, deretter unipolart med USA og går 
nå mot et multipolart verdensbilde. Dette er ikke Pedersen enig i, han mener at 
verdensmakten aldri var unipolar, det var mangel på styring som preget verdensbilde.

�

Replikk fra Anders Pedersen.
Erlend Sand, er for første gang på talerstolen, takker for en fin innledning, men de 
manglet et aspekt: Vi har aldri hatt det så bra som nå. Sand påpeker at vi trenger en 
global styring. Han håper refleksperioden i utenriksdepartementet fører til reaksjon 
og at Norge kan bli med i EU for å redde verden
Hanne Marthe Furuset, ønsker at Norge skal jobbe for å bli en internasjonal aktør. 
Hun påpeker at Norge allerede samarbeider internasjonalt, men i stedet for å sende 
nye soldater kan man bruke disse resursene og sende sivile krisehåndterere.
Lars Tommas Sønningdal, medlem, er og med i NTNU europeisk ungdom. 
Sønningdal sier innlederne har bevist hvorfor EU er viktigere enn noen sinne, og 
lurer på når og hvorfor en EU-debatt vil komme.
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Helge Andersen, medlem, forteller at Norge har sine egne verdier på den ene siden 
og verdens verdier på den andre. Andersen lurer på om vi kan tillate oss å veie våre 
egne verdier tyngre.
Sverre Midtfjell, medlem, er en av mange statsvitere i salen.
Berge Bjørlo, medlem, lurer på hvilken rolle globale selskaper vil spille i fremtiden?
Eivind Rindal, medlem, vil grave seg ned i pessimismen og lurer på hva 
sannsynligheten for en 3. verdenskrig er.
Andreas Pedersen, forsvarets rolle som politisk instrument.
 Andreas Pedersen replikk.
Synne Agnete Gjøvik Andresen, lurer på om WTO har mulighet til å reformere seg 
slik at det også blir plass til de små landene.

Eventuelt
Hallvard Breistein, medlem, informerer om søndagens kino
Alexander Gamlem, medlem, informerer om kveldens tilbud på huset
Øyvind Aass, medlem, informerer om neste Samfundsmøte 10.11.07, Når Gud blir 
president.
STV viser en trailer for sitt nye program.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer.

Møtet er hevet
…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 10.11.2007
Når Gud blir president

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
Ingen saker

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Kunstnerisk ved Styret
For første gang denne høsten hadde Styret selv laget et kunstnerisk innslag. 
Lindeberg og Berstad hadde snekret sammen, bilder tekst og lyd. Et godt innslag 
som fikk god respons i den velfylte Storsalen.

Innledning ved Ullrika Mårtensson
Høstens første kvinnelige innleder trådde opp på talerstolen. Mårtensson ga oss en 
innføring i styringssystemet i Iran og bakgrunnen for den 12. imam.

Kunstnerisk ved Pirum
Guttene var kjekke som alltid og referenten er fremdeles forelsket.

Innledning ved Ivar A Iverson
Snakket om USAs utenrikspolitikk i Guds navn

Pause

Ordveksling med panelet
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Eivind Rindal, medlem, mener at Bush ligner veldig på Lenin, bortsett fra at Lenin var 
ateist (her påstår Rindal videre at ateisme er en form for religion). Videre lurer Rindal 
på om man kan se på religion som en form for manipulering.

�

Hallvard Breistein, medlem, lurer på hvor sterk oppfatning den jevne muslim har av 
den ideologisk øst– vest- konflikten.
Christer Andersen, medlem, er første gang på talerstolen og gjør en god profil. 
Andersen gikk på en skole i Nebraska hvor den lokale menigheten hadde kjøpt en 
kvadratmeter av veggen og hogd inn de ti bud.
Eivind Lindeberg, medlem, lurer på om vi i Europa er helt alene om å trekke mot 
ateismen
Dan Eivind Haugeland, ikke medlem, men lurer på noe likevel. Kan det være sånn at 
man trenger en myndighet (les Gud) for å ha fullmakt til å gjennomføre store 
handlinger?

Eventuelt
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Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Martin Gustavsen, medlem, la frem et lovendringsforslag, som kan leses i sin helhet 
på Samfundets oppslagstavle.
Replikk fra Eivind Lindeberg, medlem.
Hallvard Breistein, medlem og kinosjef i KU, informerer om søndagens film som ikke 
er så ekkel som forrige søndag, faktisk er den veldig fin.
Solvår Sæther, medlem og med i lørdagskomiteen, informerer om kveldens program 
på Huset.
Eivind Berstad, medlem, informerer om neste Samfundsmøte, 17. november, Eventyr 
i Storsalen.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 17.11.2007
Eventyr i Storsalen

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll
”Styret har vedtatt følgende datoer for ordinære Samfundsmøter våren 2008: 12.jan,  
26.jan, 2.feb, 9.feb, 20.feb, 23.feb, 1.mars, 8.mars, 29.mars, 5.apr, 12.apr, 19.apr,  
26.apr. 

I tillegg vil det bli avholdt generalforsamling 23.april og selvfølgelig  
festmøte 17.mai.” 

De forskjellige temaene vil bli offentliggjort senere

3. Politisk femminutt
Følgende kom med ytringar frå talerstolen
Martin Gustavsen, medlem, Espen Bakke-Aas Steiro, medlem, Ingse Grimsrud, 
medlem og Eva-Therese Grøttum, medlem, stilte seg kritiske til Styrets valg om å 
utsette lovendringsforslaget som ble fremmet 10.11.2007 og lurte på hvorfor.

4. Kunngjøring av budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem 2008
Ble kunngjort og kan fåes ved henvedelse til kontrolkontoret

5. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Symfoniorkester  
En av støvsugersolistene ble skutt med hagle på øret, men etter et kort besøk på 
legevakta var han tilbake på huset. Ellers var symfoniorkesteret som vanlig 
storslagent.

6. Innledning med Layout improkompani

7. Pause
Styret ved Magnus F Jordahl og Eivind Lindeberg kokte 50l kakao av 30l h-melk, 20l 
lett-melk, 2 kg kakaopulver, 1 kg sukker, 1kg kokesjokolade og en halv boks 
vaniljesukker(etter smak). Det hele ble toppet med 2l pisket krem og servert sammen 
med 500 boller til de besøkende. Kakaoen smakte fortreffelig og det hele var en stor 
suksess.

8. Kunstnerisk ved SIT
SIT fremførte Reveenka – en musikal. Storsalen koste seg med teaterets oppsetning.

9. Eventyr fra det store utland

�

Muhammad Farooq fra Pakistan leste et eventyr om en feprinsesse og en prins fra 
sitt hjemland.
10.Kunstnerisk ved Layout improkompani

11. Eventuelt
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Følgende kom med ytringer i fra talerstolen
Solvår Sæther, medlem, opplyste om lørdagens program på huset
Øyvind Aass. Medlem, oppsumerer høsten kort og takker alle gjengene som har 
bidratt dette semesteret. Gjennomsnittelig besøkstall på Samfundsmøtene denne 
høsten var 353.

12.Kritikk av møtet
Ingen ytringer

13.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 12.1.2008
Übermensch – fremtidens menneske?

Beslutningsprotokoll
Møtet er satt.

Styreprotokoll
344/07 Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 025238 fra Studentersamfundet 
frem til 14. mars 2008, samt å kreve en erstatning på kr 4000 for hærverk.

345/07 Styret vedtar at Bydagen 08 blir arrangert i regi av Studentersamfundet 
sammen med Trondheim Bydrift 24. april 2008.

355/07 Styret ønsker å dele ut Samfundets kulturpris i forbindelse med UTawards 
2008.

Styret har vedtatt følgende møteplan for vårsemester:
12. januar Übermensch – fremtidens menneske
26. januar: Miljømytene
2. februar: festmøte:for moro skyld
9. februar: Uland i utvikling – kan alle vinne?
20. februar: Leder valg
23. februar: Språkets mekt, det er ikke hva du sier, men hvordan du sier det
1. mars: Steinfeldt om russland
5. mars: UKEsjef valg
8. mars: Adam=Eva
5. april: Identitet som dreper, arrangeres sammen med ISFiT 2009
12. april Dra av sted! Et festmøte om reising
19. april I medias race
26. april: Norsk nok nå?
17. mai: Festmøte

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Presentasjon av nye gjengsjefer
Kulturutvalget; Stian Gunstensen, 
Radion;____,  
Under Dusken; Marit Kristine Vea, 
KiSS; Kristian Bunkholt Nauste, 
Akademisk radioklubb; Knut Magnus Kvamtrø, 

�

LiM; Ida Eikvåg Groth, 
ISFiT; Trygve Thorsen, 
Student TV; Tina Jære Brandt, 
Forsterker komitéen; Aleksander Moland, 
TSS; Torgeir Bryge Ødegården, 
Klubbstyret; Marthe Skaara Olsen.
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Innledning ved Ole Johan Borge

Kunstnerisk ved Pirum-07
Pirum synger Ivan.

Innledning ved Berge Solberg

Pause

Kunstnerisk ved Knauskoret
Knaskoret synger Cornflake girl og Sleeping in my car

Ordveksling med panelet
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Eivind Rindal, medlem, mener noe om dette og! Og lurer på om genmodifisering vil 
bli som plastisk kirurgi, forbeholdt de rike.
Halvard Breisten, medlem, lurer på når et embryo går fra å være et embryo til å bli et 
foster.
Åshild Tunge, medlem, ønsker ikke selv barm med downs og lurer på om dette er 
galt.
Magnus F Jordahl, medlem, lurer på hvordan fremtidsutsikten for en genbank er hvor 
man kan shoppe egenskaper til sine barn.
Andreas Melby, medlem, lurer på hvorfor ikke tidlig ultralyd blir tilbudt alle når enkelte 
sykdommer er lettere å diagnostisere på et tidligere tidspunk.
Herman Thorsen, medlem, lurer på hva worst case scenario er.
Tina Kruse, medlem, kjenner Marte Goksør og mener hun er et eksempel på folk 
som klarer seg med downs syndrom, og stiller et spørsmål Marte en gang stilte ”Hvor 
i kroppen ligger cellene?” og ”Kan man fjerne det ekstra kromosomet?”
Kenneth Høgevold, medlem, lurer på om ryktene han har hørt om stamcelleforskning 
i Kina bare er vås.
Anja Tytlandsvik, medlem, lurer på dette med kloning. Har det gått sport i kloning, og 
er det medisinsk forsvarlig.

Eventuelt
 Følgende kom med ytringer

�

Eivind Berstad, medlem, informerer om neste Samfundsmøte, lørdag 26. januar med 
tittelen; Miljømytene.
Trygve Thorsen, viser en opptaks/ presentasjons -film for ISFiT-09
Øyvind Aass, medlem, oppfordrer interesserte til å søke Rådet, send mail til 
styret@samfundet.no
Øyvind Aass, medlem, kunngjør redaktørvalg til Studentradion, STV og Under 
Dusken lørdag 26. januar.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 26.1.2008
Miljømytene

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt.

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt

Eivind Rindal, medlem.
Har lest om at man kjemper mot utbygging av vindmøller. Blir fortalt at 
man må tenke globalt men handle lokalt. Det å kjempe mot vindmøller 
vil være et eksempel på det motsatte. Liker isbjørn mer enn måker, og 
for å tenke både lokalt og globalt må man tåle litt færre måker, og ikke 
kjempe mot vindmøllene som Don Quixote.

Gøril Forbord, medlem.
Er også medlem av Fredensborger som resirkulerer og selger brukte t-
skjorter. Alle pengene går til gode prosjekter. Årets overskudd har fokus 
på prosjekter i Burma. Kan kjøpe t-skjorter i rotundene.

4. Presentasjon av nye gjengsjefer.

Torstein B. Skolseg, Lørdagskomiteen
Ingrid Helleve, Diversegjengen
Torstein Hegge, Videokomiteen
Marianne Sundnes Solbjørg, Studentradion
Berit Marie Alvestrand, Musikerlåfte
Lina Hallem, Studentersamfundets interne Teater
Hjørdis Hagene, Regi

5. Kunstnerisk ved Styret

6. Innledning ved Olav Bolland, prof. ved institutt for energi- og prosessteknikk 
ved NTNU og medlem av ekspertgruppe under FNs klimapanel. 

Hadde gjennomgang av de viktigste tiltak når det gjelder miljø. Påpekte at Norge er 
flinke til å snakke om miljø, men dårlige til å gjøre noe med det. Store utfordringer 
venter oss i årene frem til 2030, hvor CO2-utslippene er spådd å øke fra 27 (pr. nå) til 
40 milliarder tonn om ikke tiltak blir satt i verk. Forteller også at vi har oljeressurser i 
massevis, men I andre og vanskeligere tilgjengelige former enn før. På vindkraft 
kommer Norge til å slite med å nå målet om å øke produksjon av energi fra 0.9 Twh i 
dag, til 3 Twh I 2010.

7.

�

8. Kunstnerisk ved Studentradion
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8. Innledning ved Rolf André Bohne, han har doktorgrad i industriell økologi og 
har skrevet blogger for Teknisk Ukeblad om de fleste miljømyter. 

Prøvde å fortelle om de største klimamytene og at miljøproblemene er 
menneskeskapte.
Økning i temperatur driver økning i CO2, ikke omvendt.
Økt solaktivitet
Bio er bra
Det nytter ikke hva jeg gjør
Han mente at det nytter å gjøre nye, og oppfordret alle til å begynne nå! Jo lenger vi 
venter jo dyrere blir det.

9. Kunstnerisk ved Fotogjengen.

10. Innledning ved Hilde Opoku,regionleder i Grønn Hverdag Midt-Norge.Hun 
lurte på om vi stiller de riktige spørsmålene og mente fokuset til nå hadde vært 
rettet på mikronivå og at man etterhvert også burde få med 
makroperspektivet. Dro frem eksempel om kjøpefesten i Norge, hvor forbruket 
fra 1990 til 2005 hadde økt med svimlende 47%. I behovshierarkiet vs. 
forbrukshierarkiet hadde henholdsvis pyramide, og opp ned pyramide. 
Fokuserte på de fire B'er vanlige folk kunne gjøre noe med; Bilen, Boingen 
(fly), Biffen, og Boligen. Eksempel med at resirkulering av 1kg aluminium 
kunne spare 14kWh energi.

11. Pause

12. Innledning ved Eli Aamot, tidligere miljødirektør i Statoil og nå forskningsleder i 
StatoilHydro.

Stilte spørsmålet om det bare er miljøverstinger som jobber i oljeselskap? Prognoser 
viste at fossilt brensel i form av olje og kull kom til å utgjøre en viktig del av vårt 
energigrunnlag frem til 2030. Viste også til nåværende utslipp på 27 mrd. Tonn CO2, 
og i 2030 er det i beste fall gått ned til 23 mrd. tonn mot i verste fall 42 mrd. tonn 
dersom ingen kutt blir gjort. Pekte dermed på at store kutt var nødvendig. Og at et av 
de største kuttene kan gjøres ved i form av høyere “end user efficiency”. Men også 
på energieffektivitet pekte på Kvitebjørnfeltet (gass) som slapp ut 10kg CO2 for hver 
utvunnet oljeekvivalent, som er en femtedel av gjennomsnitt på norsk sokkel, og mot 
145kg pr. oljeekvivalent på verdensbasis. Dette var grunnet lure folk i oljebransjen, 
og hun påstod dermed at dersom man skulle jobbe for miljøet var det å jobbe i 
oljebransjen som en del av løsningen på problemene det riktige.

13.Ordveksling ved panelet:
Spørsmål fra leder Øyvind Aass til innlederne om: Hva er det som virkelig monner 
når det gjelder tiltak?
Olav: Livsførselen vår har mye og si, og må gjøres noe med.
Eli: Teknologi og å gjøre noe med eget forbruk.
Rolf: Ta i bruk de smarte tingene vi allerede kan+ny teknologi, lure ting. Eksempel; 
norske boliger er etterhvert blitt doblet i 
arela, mens antallet som bor i dem er halvert. En blanding av frivillige tiltak og tvang 
må til.
Hilde: En systemendring må til.
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Tor Iver Steig, medlem.
Hva med problemet med for lite vann? USA bruker eksempelvis opp massevis av 
grunnvannet sitt til jordbruket. Tar 10 000år i erstatte et reservoar. Demmer også opp 
elver, men tenker ikke alltid på konsekvensene eksempelvis sedimentflyt som 
ødelegges. Vil dette være forsvarlig i lengden?

Steffen, medl.:
Må fokusere på avfall og resirkulering, og vil oppfordre myndighetene om at man 
faktisk kan tjene penger på søppel.

Replikk Øyvind Aass
Stemmer det at Renholdsverket i Trondheim bruker papir samlet til gjenvinning rett i 
forbrenningsovnene sine for å få det til å brenne?

Rolf Erik Tveten, medl.
Myte: Atomkraft er livsfarlig!
Hva syns dere om atomkraft som faktisk er klimanøytralt?

Harald Rødseth, medl.
Forbruket må ned, men det er også et sosialt aspekt ved dette; lavtlønte må ikke lide. 
Fins det andre metoder for å redusere forbruk enn innføring/økning av avgifter?

John Amund Karlsen, medl.`
Mange har lyst til å gjøre noe men er ofte ikke i stand til det. Hvem vil vel sløyfe 
ferietur (med fly). Hvem skal da fortelle oss hvilke avgjørelser vi skal ta?

Replikk Rolf Erik Tveten:
Må stemme inn igjen de (politikere) som tør å ta upopulære avgjørelser.

Nils Jørgen Selbæk.
Tommel opp til Unge Høyre som tydeligvis jobber hardt for å skape Høyre en 
miljøprofil (lett ironisk). Men hva med solflekker i forbindelse med Global 
oppvarming? (mener disse også må ha påvirkning)

Eivind Rindal, medl.
Har ikke vært snakket om transport i kveld, som jo slipper ut betydelige mengder. 
Hvordan kan vi få til null utslipp på bil? Bioenergi er jo utenkelig, og hydrogen 
energikrevende å skape. Alternativ er jernbane, elektrisk fremdrift etc. Hvordan endre 
tankegang fra ”vei vei vei” til å tenke på utvikling av jernbane? 

Replikk Gøril Forbord
Hva med Biogass? CO2 nøytralt, til nytte?

Håkon Ellingsen, medl
Hvor går grensen mellom forurensing, økonomisk vekst og sikkerhet, for eksempel 
gatebelysning. Hvor viktig er direkte utslipp?

Hans Skjong.
Hvordan er økt økonomisk velstand i Kina etc. forenlig med miljø?
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14.Pause

15.Valg av redaktør til Student TV

Egil Aslak Hagerup presenterer seg selv.
Spørsmål angående teknikaliteter vedrørende valg/ansettelse av Mediastudstyret 
fremmet ved Magne Mæhre.
Valgt ved akklamasjon. Godkjent.

16.Valg av redaktør til Studentradion 

Sverre Torp Solberg presenterer seg selv, og avkrefter rykter om nedlegging av 
Radion. Opplyser om nye konsesjoner fra sommeren 2008, hvor Radion søker om 
24/7 dekning. Uttrykker håp om navnebytte.
Spørsmål ved Tormod Gjestland: Hvorfor navnebytte?
Svarer at det trengs økte midler til økt konsesjon, annonsering, krav til økt lyttertall. 
Endring av profil i form av navn vil gi økt lytterskare.
Valgt ved akklamasjon. Godkjent.

17.Valg av redaktør til Under Dusken

Marte Borhaug presenterer seg selv. Sier hun ikke tror på store endringer i UD, vil 
fortsette med alt som er bra. Ønsker derimot å bruke nettet mer aktivt, ved å legge ut 
flere saker der i løpet av en vanlig uke. Har et mål om at studentene i løpet av dagen 
skal sjekke Mail, Facebook og UD.
Valgt ved akklamasjon. Godkjent.

18. Innstilling av medlemmer til Rådet

Styret innstiller følgende medlemmer til Rådet: 
Martin Svarva
Halvard Kaupang
Reidar Stølen

19.  Eventuelt

Eivind Lindeberg, Medl.

�

Opplyser om oppfølgingsmøte til dagens tema, neste samfundsmøte; U-land i 
utvikling.

Martin Gustavsen, medl.
Styret i samskipnaden trenger nye medlemmer.

Torstein Skolseg, medl.
Opplyser om kveldens konserter, samt GuitarHero i Storsalen etter møtet.

Tormod Gjestland, medl.
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Storsalen ønsker sikkert å være med å bestemme eventuelt nytt navn til 
Studentradion.
Svarreplikk nyvalgt redaktør: Må tas både med Mediastud og Samfundet. Blir tatt i 
Storsalen.

20.Kritikk av møtet

Sigbjørn Olsen, medlem: 
Jeg registrerer... 
...at jeg er litt nervøs 
...at Regi styrer lys som om det var et CIA-avhør 
...at det ikke gjør meg mindre nervøs 
(Regi senker belysningen på talerstolen.) 
...at takk 

Jeg registrerer... 
...at Styret har avholdt et viktig og interessant møte 
...at de fortjener honnør for dette 
...at de ikke fortjener honnør for å la reklame passere som "kunstneriske" innslag 
...at det gjør heller ikke Fotogjengen eller Studentradion, som lagde disse innslagene 

...at Studentradion jo er kjent for sin komersielle profil 

...at Studentradion sannsynligvis, gjennom sitt "kunstneriske innslag", satt ny 
lytterrekord i dag 
...at gratulasjoner er på sin plass 
...at Styret fortjener gratulasjoner for å levere møtets beste (og eneste) kunstneriske 
innslag 
...at Styret har fått med seg at George Bush er særdeles sitatvennlig 
...at mitt favoritt-Bush-sitat er "It's clearly a budget. It has lots of numbers in it." 
...at han sikkert snakket om dagsorden her i kveld 
...at den hadde veldig mange punkter 
...at vi sannsynligvis kan takke regelsynserne i Samfundets desidert mest 
demokratiske institusjon, dvs Rådet, for (minst) tre av de 
...at Styret neppe protesterte 
...at "valgene" i det minste var effektive 
...at det ofte blir sånn når det kun er en kandidat per stiling, og de allerede er ansatt 

�

...at Styret går symbolikk en høy gang ved å gi "Vår egen lille verden" til redaktørene 

...at jeg selvfølgelig bare er sjalu, siden jeg aldri fikk den når jeg ble valgt 

...at både Styret og Rådet burde forholde seg mer til den virkelige verden 

...at de burde bruke mer energi på å rydde oppe i egne regler enn å avholde fiktive 
valg 
...at møtet hadde blitt betraktelig bedre dersom vi hadde brukt mindre tid på 
meningsløst spill for galleriet, men heller gitt mer tid til innlederne 
...at det kan se ut som om flertallet av møtets besøkende er enige med meg i det 
...og at vi aldri fikk vite om miljøkopp var mer miljøvennlig enn papp 
Takk for meg.

21.Møtet er hevet
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…………………………………  ………………………………
Magnus Fjeldsbø Jordahl, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 2.2.2008
Festmøte: For moro skyld.

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt

Stars & Stribes ved Strindens promonadeorchester
Strindens var på betalt oppdrag, så det ble kjørt en lydfil. Regi ble forvirra og smellet 
uteble.

Styreprotokoll
”Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 040053 fra de private områdene på 
Studentersamfundet frem til 13. februar 2008 for besværlig og uakseptabel oppførsel  
motdaghavende og vakter ved Studentersamfundet.”

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Valg av medlemmer til Rådet
Styret la frem sin innstilling til ordinært valg for perioden frem til 31.12.2009:
Martin Svarva
Halvard Kaupang
Norvald H Ryeng
Kaupang og Ryeng presenterte seg for Storsalen, Svarva var ikke til stede, men ble 
presentert av Styret.
Spørsmål fra salen
Jon Forbord, medlem, påstod at det ble på forrige Samfundsmøte ble opplyst at 
valget til Rådet skulle være 9. februar 2008. Og oppfordret til at Rådet skal ta en 
grundig gjennomgang av lovene.
Norvald Ryeng informerer om at det har blitt diskutert, og ønsker selv fortgang i 
saken.
Sigbjørn Olsen, medlem, lurer på om kandidatene vil oppdatere nettsiden oftere.
Tormod Gjestland, medlem, lurer på i hvilken periode de skal sitte.
Norvald Ryeng, medlem av Rådet, 2008-2009
.......................................................................Innstilingen blir vedtatt ved akklamasjon.

�

Styret la frem sin innstilling til sublimeringsvalg for perioden frem til 31.12.2008
Reidar Stølen
Jan David Ytrehus
Elisabeth Ofstad kommer med benke forslag: Jon Forbord.
Forbord ønsker å stille, og presenterer seg for Storsalen
Spørsmål fra salen.
Sigbjørn Olsen, medlem, lurer på om kandidatene vil oppdatere nettsiden.
Tormod Gjestland, medlem, informerer om at ITK er på vei slik at skriftlig valg kan bli 
avhold.
Pause mens det praktiske blir ordnet.
Norvald Ryeng, medlem, informerer om hva Rådet er.
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Jan David Ytrehus og Jon Forbord blir valgt

Innslag ved Erik Schøyen og Kristian Karlsen

Kunstnerisk ved Candiss
Candiss er litt rett ut av posen og synger Olav

Festtale Per Erik Skogan

Pause

(12) Kunstnerisk ved Pirum
Pirum kuppa punkt 10. og synger Bestemorsvise. Vi får og gjennskapt stemningen på 
småkorfest

(10) Kunstnerisk ved STV
Statens datalagringsdirektiv

Sofaprat
Følgende kom med ytringer fra salen
Ingrid Sand, medlem, ber alle følge med på en pike i salen og gjenforteller pikens 
latter. Sand lurer og på om man trenger humoristisk sans for å le?
Jon Forbord, medlem, er selv lærerstudent og lurer på om Skogan, som og er lærer, 
har noen gode erfaringer.
Iver Dybvann, medlem, har veldig sans for oppdragende humor. Samboeren hans 
legger fra seg kondompapirer på do, dette har han prøvd å formidle at han misliker 
gjennom bruk av humor, uten at dette har hjulpet. Vedkommende sitter selv i salen, 
og nå lurer Dybvann på om kanskje denne episoden vil hjelpe for at samboeren skal 
begynne å kaste kondompapiret.

�

Jørgen Lie, medlem, er veldig glad i fysisk humor. Lie har bodd med to kjedelige 
gutter som gjenfortalte pondusstriper, og lurer på hva som gjør noen mennesker 
morsomme.

Eventuelt
Eivind Lindeberg, medlem, informerer om neste møte: U-land i utviklin – kan alle 
vinne?
Torstein Borch Skolseg, medlem informerer om kveldens program.
Ole Morten Breivik, medlem, sendte SMS til Staten datalagringsdirektiv, men fikk en 
feilmelding tilbake.
Elisabeth Ofstad, medlem, takker forlatter og reiser til Afrika
Tormod Gjestland, medlem
Ola Normann, har tips til Per Erik om hvordan få bygg studenter til å le.
Jon Forbord, medlem, takker for tilliten.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer

Møtet er hevet
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…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 13.2.2008
Kåre Willoch tar deg til Midtøsten

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
Herolden i fra Værdalen med følge med sau kommer for å informere den gemene 
hob i Storsalen om den faarestående lørdag den 16. februar 2008, 
Ridderpromosjonen i De Sorte Faarsridderskab

Politisk femminutt
Ingen ytringer fra salen, men fra bakscenen kom et brek.

Godkjenning av Samfundets budsjett for 2008 ved Finasstyrets leder
Finanstyrets leder, Nils Kobberstad, presenterte budsjettet.
Rådet, her representer ved Norvald H Ryeng, la frem Rådets innstilling som sa at 
budsjettet var laget etter Samfundets lover og oppfordret derfor Storsalen om å 
godkjenne budsjettet.
Budsjettet ble godkjent av en fullsatt Storsalen ved akklamasjon.

Innledning ved Kåre Willoch
Willoch tok oss med på en historisk, så vell som dagsaktuell, reise gjennom 
konflikten i Midtøsten

Pause
Mange ønsket å stille Kåre Willoch spørsmål og få signert bøker.

Kunstnerisk ved Snaustrinda
Etter først å ha stilt seg i et hjørne utenfor lyset kom Snaustrinda på plass og spilte to 
låter som som vanlig skapte god stemning.

Ordveksling
Følgende kom med ytringer fra salen
Eivind Rindal, medlem, fant ikke noe i Willochs innlegg som kunne kritiseres men 
lurer på hvordan Willoch ser på Kinas påvirkning på konflikten i Midtøsten
Andreas Pedersen, medlem, vil protestere litt på Willochs innlegg, og mene Willoch 
selv er mytedannende.

�

Replikk ved Andreas Pedersen, medlem.
Gølin Kringen sier Willoch nevnte en fredsprisvinner som er terrorist, Menachem 
Begin, Kringen mener også en annen fredsprisvinner er terrorist, Yasir Arafat. 
Kringen leser op noe hun mener er et sitat fra Arafat i samtale med Osama Bin 
Laden. Kåre Willoch mener det er overflødig å kommentere.
Erik Pedersen, sier at i Irak dreper sunnier og sjiaer hverandre, israelere og 
palestinere dreper hverandre og i Libanon er de på randen til borgerkrig. Pedersen 
lurer på hva det er med araberlandene.
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Mats Ramo, påpeker at mye av Israels sivilbefolkning blir angrepet og lurer på hva 
Israel kan gjøre for å få slutt på angrepene. På dette svarer Willoch: ”Godta forslaget 
om våpenhvile fra Hamas”
Replikk ved Mats Ramo
Bjørn Alsberg, skal glede Willoch ved å være kritisk. Alsberg sier Palestinerne 
indoktrinerer sine barn til å hate jøder og lurer på hvordan en okkupasjon kan 
forsvare å lære sine barn å ønske å dø som martyrer. 
Celina Knutsen, mener Israel er det eneste landet i Midtøsten med demokrati. 
Knutsen lurer på hvordan Willoch kan referer til sikkerhetsbarrieren som muren når 
bare 5 % av barrieren består av mur. Mur som er bygd opp for å beskytte israelere 
mot snikskytere. På dette svarer Willoch at det er fordi han har sett den og ber Celina 
Knutsen heller sette spørsmålstegn ved hvorfor muren går igjennom okkupert land 
og ikke langs grensen.
Geir Knutsen, lurer på om Willoch har noe positivt å si om Israel. Willoch svarer at 
hvis man kritiserer begge parter like mye vil det aldri bli fred.
Replikk ved Geir Knutsen, som fremdeles lurer på om Willoch har noe positiv å si om 
Israel. På dette svarer Willoch at det er mye positivt og si, bla vitenskapen.
Roger Moen
Knut Erik Strand
 Trygve Thorson, medlem
Jonas Guldahl
 Ragnhild Sødahl

Interpellasjon til Finansstyret
Magne Mæhre, medlem, legger frem sin interpellasjon til Finansstyret.
Finansstyret, her representert ved Astrid Pihl, svarer.
Magne Mæhre, er beroliget over svaret fra Finansstyret.

Eventuelt
Styret viser film om ledervalget onsdag 20. februar.
Trygve Thorson, medlem, har ikke film, men plakat. Og oppfordrer folk til å søke 
ISFiT innen 24. februar 2008.

�

Grete Roaldseth, medlem, informerer om at hun stiller til valg som ny leder av 
Studentersamfundet.
Marie Sigmundsdatter Stølen, medlem, informerer om at hun stiller til valg som ny 
leder av Studentersamfundet.
Stian Gundersen, medlem, informere om den pågående Siv Jensen festivalen.

Kritikk av møtet
Eivind Lindeberg, medlem, minner Samfundetleder på om at han må be talere 
presentere seg for Storsalen.
Ola Normann, oppfordrer Styret til å vente med å gå videre til de som er på vei ut har 
kommet seg ut, da det blir vanskelig å høre.
Astrid Pihl, medlem, takker for at Styret fikk Kåre Willoch til Storsalen
Jon Forbord, medlem, lurer på hva Styret gjorde for å få Kåre Willoch.
Marte Jølbo, medlem, ”Vi inviterte han”.
Svien Halvor Halvorsen, medlem, kritiserer måten budsjettet ble godkjent på.
Øyvind Aass, medlem, informerer om hvorfor.
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Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 20.2.2008
Ledervalg

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Politisk femminutt

Innledning ved Øyvind Aass

Ledervalg: Presentasjon av kandidatene
a) Grete Roaldseth
b) Marie Sigmundsdatter Stølen

Ledervalg: Utspørring av kandidatene
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Fredrik Endresen, medlem
Ida Groth, medlem.
Berge Bjørlo, medlem
Eirik Sandås, medlem
Eivind Lindeberg, medlem
Mari Raundsgard, medlem
Øystein Skogvang, medlem
Marte Jølbo, medlem
Morten Mjelva, medlem
Marte Borhaug, medlem
Elisabet Langrusten, medlem
Krister Skotland, medlem
Magnus Jordahl, medlem
Fredrik Endresen, medlem

Pause

Kunstnerisk ved Pirum
Pirum synger Ungkar

Ledervalg: Utspørring av kandidatene

�

Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Lars Martin Thuestad, medlem

- Replikk ved Lars Martin Thuestad, medlem
Andreas Tangen, medlem
Anne Karine Nymoen, medlem
Gunnstein Mork, medlem
Sigbjørn Olsen, medlem

- Replikk ved Sigbjørn Olsen
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- Replikk ved Fredrik NN
Martin Svarva, medlem

- Saksopplysning ved Eivind Lindeberg, medlem
- ”Replikk” ved Ida Groth, medlem

Alexandere Galicier, medlem

Pause

Kunstnerisk ved Knaskoret

Ledervalg: Utspørring av kandidatene
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Mari Nordmann, medlem 
Berge Bjørlo, medlem
Eline Aardal, medlem

Avsluttende apell
Grete Roaldseth
Marie Sigmundsdatter Stølen

Ledervalg: Avstemning
Husmann, Marthe Staara Olsen informerer om valgrutiner før avstemningen 
begynner.

Marie Sigmundsdatter Stølen 261 stemmer
Grete Roaldseth 26 stemmer
Blankt 35 stemmer

Mari Sigmundsdatter Stølen er valgt til leder av Studentersamfundet i Trondhjem 
2008/2009

Eventuelt
William Throndson, medlem
Replikk ved Marie Sigmundsdatter Stølen, medlem
Trygve Thorson, medlem
Mari Raundsgard og Edina Ringdal, medlemmer
Storsalen synger Nu Klinger til nyvalgt leder

�

Morten Mjelva, medlem
Fredrikk Endresen, medlem
Replikk ved Bjørn TerjeSmestad, medlem
Norvald Ryeng, medlem
Marthe Skaara Olsen, medlem

Kritikk av møtet
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Ida Groth, medlem
Norvald Ryeng, medlem
Kris, medlem
Replikk ved Jon Forbord
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Sigbjørn Olsen, medlem
Replikk ved Mari Raundsgard
Jon Forbord, medlem

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 23.2.2008
Språkets makt - Det er ikke hva du sier, men hvordan du sier det.

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
Styret har fattet følgende vedtak
Styret ønsker å gjøre avisa Kontekst tilgjengelig på lik linje med andre tidsskrift for  
Samfundets gjester i kafeene, men ønsker ikke brei distribusjon grunna avisa sin  
partipolitiske tilhørighet

Politisk femminutt
Eivind Rindal, medlem, vil oppklare en misoppfatning av utrykkende pisk og gullerot, 
som Rindal mener blir brukt feil i en debatt på adressa.no. Rindal mener billister 
burde tåle en 6 % økning av bensinprisene når busspassasjerer må tåle en økning i 
billettpriser på 26 %.

Innledning ved Snorre Valen

Kunstnerisk ved SiT del I
Sivert og Trine er på date

Innledning ved Helge Iberg

Pause

Kunstnerisk ved SiT del II
Språkets makt, The Game show

Ordveksling med panelet
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Mari Raundsgaard, medlem, påpeker at de to innlederne tydelig er av ulike skoler. 
Raundsgaard er lurer på hvilke ord som blir brukt for å pakke inn handlinger i krig.

�

Eivind Rindal, medlem, vil rette en krass kritikk mot alle dagens studenter og 
ungdommer. Rindal lurer på følgende: Om øl på talerstolen var et virkemiddel 
innlederne brukte for å møte studentene. Hvordan kan studenter lære seg å takle 
retorikk, og om dette møtet var en måte, fra Samfundets side, for å si at studentene 
ikke er flinke nok.
Replikk: Mari Raundsgaard, medlem.
Eivind Lindeberg, medlem, bruker anledningen til å reklamere litt for neste lørdags 
samfundsmøte: U-land i utvikling – kan alle vinne?
Maria Serafia Fjellstad, medlem, lurer på hvordan hun skal vinne alle debatter.

Kunstnerisk ved SiT del III
Ord
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Eventuelt
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Morten Strand, medlem, informerer om kveldens program.
Leif Amund Li, medlem, informerer om Rocky Horror picture show førstkommende 
torsdag.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 1.3.2008
U-land i utvikling – kan alle vinne?

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Politisk femminutt
Rolf Erik Tveiten, medlem, mener det er svært uheldig at norske styrker i Afghanistan 
har restriksjoner på hvor i landet de kan være.
Ida Myklebust, medlem, informerer om Freddy.

Innledning ved Dag Ekelberg

Kunstnerisk ved Snaustrinda
Snaustrinda opptrådte med nye toner i nye rammer skapt av Regi (rammene altså).

Innledning ved Erik S Reinert

Pause
Med kakedeling

Ordveksling med panelet
 Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Mildrid Ullerud, medlem, lurer på dette med kaka. Hva kan de rike landene gjøre og 
hva bør de fattige landene gjøre.
Martin Svarva, medlem; ”hvis det skal bli nok kake til alle må vi begynne å ta mindre 
stykker?!?”
Eivind Lindeberg, medlem, påpeker at Kina får mer penger, USA låner penger, Kina 
setter ingen etiske krav, USA setter mange.
Hanne Marstrand, medlem, har et spørsmål om FNs tusenårsmål. Og hva er et bra 
partnerskap for utvikling.
Edina Ringdal, medlem, tar opp temaet rundt de nye økonomiske maktene, som 
Venezuela, Kina og Russland.
Siri Holm Lønseth, medlem, lurer på hva de fattige landene uten industri skal selge.

�

Rolf Erik Tveiten, medlem, mener frihandel er den eneste veien ut av fattigdom
Replikk: Edina Ringdal
Replikk Rolf Erik Tveiten, medlem
Morten Olind, medlem, lurer på om land som gir bistand burde være mer selektive.
Sverre Midthjel, medlem, de har på NTNU sluttet å undervise i Marxistisk økonomi.

Eventuelt
Marie Stølen, medlem, oppfordrer folk til å søke Samfundestyret.
Camilla Berge Vik, medlem, informerer om Samfundsmøtet 8. mars, Adam=Eva?
Mari Anne Bjørkmann, medlem, informere om SiTs stykke Lilleskogen som spilles på 
Knaus.
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Eivind Lindeberg, medlem, informere om den nye bloggen på samfundet.no
Øyvind Aass, medlem, informerer om UKEsjef valget 5. mars.

Kritikk av møtet
Øyvind Aass, medlem, sier det er bakt mer kake på Edgar.
Jon Forbord, medlem, ønsker at møteleder informerer om antall navn på talerlista før 
det settes strek.
Martin Svarva, medlem, liker kake…
Edina Ringdal, medlem, tar selvkritikk.

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 8.3.2008
UKEsjefvalg

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

Styret hadde følgende saker å melde:

”Styret har vedtatt ’Regler for blogging på Samfundet.no’”

”Styret har opprettet redaksjon for blogg og forumvirksomhet på http://samfundet.no. 
Redaksjonen består av gjengsjef i LIM, Web-redaktør i LIM og ansvarlig redaktør.”

3. Politisk femminutt.

Ingen ytringer.

4. Innledning ved Lise Alund Skjølås

5. UKEsjefvalg: Presentasjon av kandidatene

Forhåndsmeldt kandidat Martin Hæreid presenterer seg
Utspørring av kandidatene
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Berge Schwebs Bjørlo
Morten Gleditsch
Sigbjørn Olsen
Ingrid Grændsen
Ane Wennevold
Marie Sigmundsdatter Stølen
Edina Ringdal
Torun Hegre
Stian Celius
OleJørgen Holan
Trygve Thorson
Maria Stephansen
Eivind Lindeberg
Hanne Hox
Berit Marie Alvestrand
Norvald Ryeng
Jørn Frøysa
Tore Vånge
Ole Jørgen Holan
Replikk Marie S. Stølen

�

Kim Engebretsen
6. Pause

7. Kunstnerisk ved UKErevyen 07
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Refuserte sketsjer ved forfatterkollegiet
8. UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene

Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Håvard Andersen
Jon Forbord
Thor Richard Isaksen ønsker å benke Reidar Stølen.
Replikk Reidar Stølen, svarer at han ikke ønsker å stille da han har planer om å 
endre frisyre og skaffe seg en jobb.
Eivind Haugland
William Throndsen, også med påfølgende replikk/oppklaring(?) av spørsmål
Ingrid Grændsen
Ane Wennevold
Knut Steinfeld
Eivind Lindeberg
Replikk Mari Raunsgard
Stian Celius
replikk Edina Ringdal
Marit Gjeset
replikk Norvald Ryeng
Stian Celius stiller sitt kandidatur
Replikk Martin Hæreid
9. Pause

10.Kunstnerisk ved UKErevyen 07

Refuserte sketsjer ved forfatterkollegiet
11. UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene

Følgende kom med ytringer fra Talerstolen
Sigbjørn Olsen benker Øyvind Aass som kandidat
replikk Øyvind Aass, forklarer at vervet som leder for Samfundet holder i massevis og 
at han prøver å bli ferdig med studiene. Mener vi trenger noen som er mer sulten.
Norvald Ryeng fra Rådet forklarer at man ikke trenger ta på seg mer enn ett tillitsverv 
av gangen, og at Øyvind Aass dermed er i sin fulle rett til å nekte å stille til valg.
Øyvind Aass svarer at han ikke er sulten nok og ønsker at Storsalen velger en annen
Gøril Forbord benker Ingrid Brandal Myklebust som kandidat.
Replikk Ingrid Brandal Myklebust, trives i Klubbstyret og ønsker derfor ikke å stille.
Berit Marie Alvestrand
Replikk Morten Fiskvik
Replikk Berit Marie Alvestrand
Lina Hallem
Replikk Mats Hage Eikemo

�

Ingeborg Hjelt Kramprud
Marthe Julie Lundeby med dagens UKEquiz (fasit i parentes)
Når ble UKA arrangert første gang? (1917)
Hvorfor ble UKA stiftet og av hvem? (For å tjene penger til Samfundet, stiftet av SiT)
Hva het første UKE og hvem finner på UKAs navn?( Baccarat, navn blir funnet på av 
Forfatterkollegiet) 
Hvilke seksjoner var i UKA-07? (Admin, Øko, Kultur, Salget, PR, Reklamen)
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Når hadde UKA teltet i Dødens Dal første gang, og hvem var headliner da? (1991, 
med Sputnik som headliner. For øvrig også den UKA som gikk med historiens største 
overskudd, 9,1 millioner)
Fortell om ditt første kyss! (Hørtes bedre ut enn Marthe Julies første kyss som var 
Morten Harket på TV da hun var 5 år, og fikk skikkelig støt)
Replikk fra William Throndsen som filosoferer over fjellvettreglenes mulige 
anvendelse i dagliglivet. Der han trekker frem paragrafen ”Det er ikke skam å snu i 
tide”.
Norvald Ryeng presenterer en liste med spørsmål han ber kandidatene svar kort på 
(noe kandidatene i liten grad klarer)
Saksopplysning/til dagsorden fra Gøril Forbord: Ber Storsalen ha respekt for 
kandidatene! (jfr. filosofering over fjellvettregler)
Fride Brunsvik
Strek satt for flere talere på talerlisten
Gøril Forbord
Hanne Hox
Martine Løkholm
Andreas Faye Lund
PAUSE
Til dagsorden fra Eivind Lindeberg, hvor han pga. mange spørsmål og at ting tar lang 
tid, foreslår å stryke resten av talerlista.

Forslaget blir votert over ved håndsopprekking, med følgende resultat:
FOR: 124
MOT: 43
AVHOLDENDE: 0
Forslaget ble vedtatt

12.UKEsjefvalg: Avstemning

Husmann, Marthe Skaara Olsen informerer om valgrutiner før avstemningen 
begynner.
Resultat:
Martin Hæreid: 99
Stian Celius: 14
Reidar Stølen: 0
Ingrid Brandal Myklebust: 1
Øyvind Aass: 2
Forkastet: 1

�

Tellefeil 2
Blanke stemmer: 119

Til dagsorden fra Eivind Lindeberg, lurer på om man MÅ stemme en gang til mellom 
de to kandidatene med flest stemmer det er så få ekstra stemmer å vinne?
Replikk fra Rådet etter sterk oppfordring fra leder Øyvind Aass om å bruke 
talerstolen, hvor de sier at det er det som står i lovene.

Ny votering, resultat:
Martin Hæreid: 65
Stian Celius: 7
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Blanke stemmer: 128
Tellefeil: 1

Voteringen gir ingen ny UKEsjef i denne omgang heller

Styret foreslår å utsette valget. 

Godkjent ved akklamasjon.
13.Eventuelt

Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Marie S. Stølen: Søk Styret på Samfundet opptak snart
Øyvind Aass: Det er en slitsomt og krevende å stille til valg i Storsalen. Kandidatene 
fortjener en skikkelig applaus for innsatsen de gjorde under utspørringen.
Nils Christian Roscher-Nilsen
Lise Alund Skjølås
Mari Raunsgard
Morten Fiskvik
Gøril Forbord
Martin Hæreid: Ønsker ikke å stille igjen
Sigbjørn Olsen: Enig med Gøril Forbord med at Storsalen bør behandle sine 
kandidater med respekt, noe som ikke alltid ble gjort i kveld. Storsalen en 
oppegående forsamling, og ikke noe enkelt publikum å tilfredsstille. All honnør til 
kandidatene, utrolig modig å stille opp og svare på spørsmål. UKEsjef er et krevende 
verv, ønsker å utsette valget i påvente av bedre kandidater, eller at dagens 
kandidater kommer sterkere tilbake. Tror kveldens møte viser at vi trenger en 
valgkomité, som ikke nødvendigvis fungerer innstillende, men mer stimulerende for å 
sørge for at man har flere kandidater til valget. En annen grunn til at man ikke blir 
nedrent med kandidater kan være at, som Trygve Thorson sa, gjøglergleden, UKAs 
mor, har blitt en moderne karrierekvinne som tjener fett med penger. Mens UKAs far, 
Finansstyret, har blitt en alkoholisert har blitt alkoholisert og går på trygd og trenger 
penger. Tror han trenger terapi eller ta ut skilsmisse. Tror at det er på tide at 
Samfundet får seg en ”honest job” og går med sitt eget overskudd. Da kunne man 
ikveld 
fokusert på å velge en leder til en kulturfestival, og ikke en festival som skal gå med 
så og så mange millioner i overskudd.
Marthe Julie Lundeby: forteller at UKEstyret har lagt ned en stor jobb i å ringe og 
forsøke å få folk til å stille. Er ingen offisiell valgkomité, men det vil ikke si at ikke 
noen har jobba med det.
Mari Raunsgard: Samfundet har ingen valgkomité, men har utrolig mange folk som 
har sittet i verv noe tilsvarende det vervet det her stilles til. Tror heller ikke Samfundet 
trenger en valgkomité, nettopp på grunn av det Marthe Julie sier. Kandidatene kunne 
også vært tjent med å gå ut offentlig litt tidligere med å stille sitt kandidatur fordi da vil 
man automatisk få den valgkomitéfunksjonen rett i fanget. Og til Sigbjørn; skjønte 
ikke helt hva han mente med metaforen sin, det er landets frieste talerstol og han kan 
si hva han vil, men syns det hørtes ut som noe ganske stort tull.
Eivind Hofland: Blir i likhet med resten av UKEstyret litt trist pga. det som skjer her i 
dag. Lise sa det godt i innledningen sin; det viktigste en som skal bli UKEsjef kan ha, 
er å ha lyst til å gjøre det. Har en kandidat i kveld som er motivert og har lyst, og lurer 
på hvilken verden Samfundet tror de lever i når de tror slike kandidater vokser på 
trær. Med så mange blanke stemmer er det tydelig at forsamlingen har sterke 
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meninger om hva dette skal være, men lurer da på hvorfor Samfundet ikke har klart å 
stille med en kandidat siden 2005. Sitter med inntrykk av at Salen syns det ikke har 
kommet nok konkrete lovnader, men etter valget av sjef til UKA-07 hvor det ble gjort 
lovnader som vanskelig kunne innfris er det ikke rart dagens kandidater ikke vil love 
noe særlig. Ingen som ikke har vært UKEsjef kan vite hva det er å gå til, derfor er 
man avhengige av at noen har lyst. Skeptisk til Sigbjørns metafor siden Samfundet 
faktisk ikke klarer seg selv, hadde fått store problemer uten UKA. At man ikke vil 
satse på en kandidat som har så lyst, sånn vilje er trist. 
Replikk Sigbjørn Olsen: metaforen var kanskje ikke så tydelig; det som ble ment er at 
det BØR være mulig for Samfundet å gå med overskudd, slik at man kan stille et 
mindre hardt krav til UKA, man må bare jobbe med det. 
Svarreplikk Eivind Hofland: Har mast på STV i ca. 5 måneder om å sende 
regningene sine, det er ikke gjort, så tydeligvis ikke så veldig interessert å tjene 
penger på den måten….
Trygve Thorson: Føler Samfundet har skutt seg selv i foten. Først og fremst til Martin; 
ikke din feil resultatet ble som det ble. 
Gøril Forbord:
Stian Celius:
Ingvild Karlsen Eeg:
Lise Alund Skjølås:
Jørn Frøysa
Marit Gjeset
Kritikk av møtet
Følgende hadde ytringer fra talerstolen:
Jon Forbord

�

Andreas Faye Lund
Torun Hegre
Replikk Lise Alund Skjølås
Svarreplikk Torun Hegre
Sigbjørn Olsen
Tormod Gjestland
Saksopplysning til Tormod, Eivind Lindeberg
Saksopplysning til Torun, Eivind Hofland

14.Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 08.03.2008
8. Mars: Adam = Eva?

Beslutningsprotokoll

1. The meeting is in session

2. The boards journal

3. Speakers corner of the Grand hall

4. Introduction by Leif Edward Ottesen Kennair

5. Entertainment by SIT part one

“Måkespisere”, a radiohearplay for the occasion in two parts
6. Introduction by Lynne Segal

7. Pause

8. Entertainment by SIT part two

9. Dialogue with the panel

The following had utterances from the speaker’s platform:
Eivind Rindal, member: Will increased level of technology increase the level of 
equality between the sexes?
William Throndsen, member: Wonders about myths regarding the subject, and is in 
particular curious regarding two myths: 
Why do men’s shirts have their buttons on the right side while women’s shirts have 
theirs on the left side? Is it because men mostly use the left side of the brain to think, 
and thereby right hand, while women use the right and more creative side of the 
brain and left hand to button up?
….. something about monogamous relationship……
Agnes Bolsø: Just wanted to say she find evolutionary psychology (EP) silly, and she 
is unable to take EP seriously as a science. Why would one want to find different 
reasons of why people are having intercourse in different parts of the world? Found 
hundreds of reasons, and statistics based on this are crap!
Reply from Martin Svarva, member: Loves tabloid research, and wondered whether 
Norwegians had sex for the same reasons as the rest of the world.
Gerit Pfuhl: Thinks that one have to look at the context to understand the reasons. 
Wants the introducers to clarify their 
standpoints; if EP looks generalized on things, while Lynne’s view is that one have to 
look at it case wise.
Siri Sørensen: So far the introducers has been talking about methods of science. 
Wants Kennair to elaborate on the results science presents to common people as 
facts.
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Hanno Sandvik: In Norway one pursue the aim of having 50% women in boards, but 
according to evolutionary laws this is not natural. However because it is desirable 
and not evolutionary, one has to put it in by law….------
Robert Biegler: Wonders on the practical implications of EP, and something … about 
criticism of the use of general principles compared to specific cases.
Reply William Throndsen: Is it topics researchers steer clear of when selecting 
problems?
Ida Ålen, member: Says she felt horny the last time she had sex (eller klam I hakket 
overstate hun til norsk). Thinks the introducers seem to agree a lot. Believes there is 
a difference between men and women, but can one measure a property to measure, 
and then select one man and one woman to see who has the highest value of the 
property? Will this have any value?

10.Miscellaneous

Marie S. Stølen, member: Thanks for an interesting meeting, thinks this was a perfect 
way of spending the 8th of March. Reminds the audience to apply for membership of 
the board of the Student Society for 2008/2009.

11. Criticism of the meeting

NN: Good meeting. Make sure speakers who don’t know how to use the microphone 
get help using it!

12.The meeting is adjourned

…………………………………  ………………………………
Magnus Fjeldsbø Jordahl, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 29.3.2008
Russland - på ruinene av en supermakt

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Politisk femminutt
Eivind Rindal, medlem, påpeker at det har vært fokus på menneskerettigheter og 
utenrikspolitikk på Samfundsmøtene, men savner fokus på landet som halshugger 
100 mennesker offentlig hvert år, Saudi-Arabia. De sitter på oljekrana. Vi kan gjøre to 
ting; utvikle alternative energikilder, slik at Saudi-Arabia mister sin makt som 
oljenasjon og vi kan legge press på myndighetene.

Kunstnerisk ved Studentersamfundets symfoniorkester
Det spilles Romeo og Julie, før bursdagsangen fremføres

Innledning ved Hans-Wihelm Steinfeld

Pause

Kunstnerisk ved Candiss
Candiss synger Mr president

Ordveksling
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Linda Christine Halvorsen, ikke lenger medlem, lurer på hva adiabatisk isolasjon er.
Bjørn Torkel Dahl, medlem, lurer på om den nevnte light polititrusselen i Russland 
kan sammenliknes med terrortrusselen i vesten.
Replikk: Bjørn Torkel Dahl
Eirik Vikum, medlem, lurer på hvordan Norge blir sett på fra Moskva.
Eivind Rindal, medlem, vil vite mer om Russlands forhold til nabolandet Kina.

�

Eivind Lindeberg, medlem, sier at i sosialdemokratiske Norge skal du ikke gjøre mye 
galt som politiker før du blir utskjelt. Og lurer på hvordan dette er i Russland?
Marte Jølbo, medlem, lurer på hvorfor det er farlig å drive med kritisk journalistikk i 
Russland, og hva som kan gjøres med det.
Helle Baalsrud, medlem, påpeker at noen av verdens største miljøkatastrofer har 
funnet sted i Russland. Og lurer på om Russland vil ta ansvar for dagens 
miljøsitusajon.
Bjørn Grimsmo, medlem, lurer på om Vladimir kommer tilbake.
Anders Hegvik, medlem, sier Norges frigjøring fra Sverige ikke var spesielt ikke-
voldelig, og lurer på om Steinfeld har kommentarer til dette?

Eventuelt
Martin Sværen, medlem, oppfordrer folk til å stille til valg til NTNU-styret
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Tormod Gjestland, medlem, minner om at vi må stille klokka i kveld
Øyvind Aass informerer om UKEsjefvalg førstkommende onsdag.

Kritikk av møtet
Bjørn Torkel Dahl, medlem, mener Steinfeld kunne trengt en motstander.
Martin Svarva, medlem, er uenig med Dahl, han synes det var godt å ha Steinfeld for 
seg selv.

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 2.4.2008
UKEsjefvalg II

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll¨
”Styret vedtar regler for bruk av Studentersamfundets medlemsregister”

Politisk femminutt
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Runar Jenssen, medlem, informerer om resolusjonsforslaget han skal fremme 
førstkommende lørdag. Resolusjonsforslaget omhandler sluttbrukgaranti for norsk 
våpenindustri

Debatt: Hva skal UKA være
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Astrid Phil, medlem, sitter og i Finansstyret og påpeker at Samfundet trenger UKA for 
å opprettholde dagens tilbud.
Mari Raundsgaard, medlem, vil at UKA skal omtales positivt, UKA ER HERLIG!
Magnus Jordahl, medlem, er enig i at UKA skal være Norges største kulturfestival og 
at UKA skal være bred, men ikke smal.
Eivind Rindal, medlem, mener UKA bør være mer enn fest, musikk og revy.
Jon Forbord, medlem, savner Samfundsmøter under UKA.
Ole Jørgen Holand, medlem, mener UKA skal være for studenter, men også for 
mamma, bestemor og lillebror.
Andreas Faye Lund, medlem, vil ha bredde, men til en billigere penge.
Martin Svarva, medlem, synes UKA skal være gøy, og for de som er med å 
arrangere.
Fredrik Endressen, medlem, synes UKA-09 skal være en stor fest. Endresen synes 
også det er fint med bredde, og hoppeslott…
Hanna Hvattum, medlem, påpeker at det går an å tjene 5 mill kr uten å ha det gøy, 
men sier at dersom funkene ikke synes det er gøy med UKA holder det ikke lenge.

UKEsjefvalg: Presentasjon av kandidaten

�

Torgeir Brygge Ødegård presenterer seg for Storsalen.

Pause

(8.)UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene

Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Petter Ottesen, medlem, melder sitt kandidatur som UKEsjef for UKA-09 og 
presenterer seg for Storsalen.
Storsalen godkjenne debattregler ved akklamasjon
Berge Schwebs Bjørlo, medlem
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Andreas Tangen, medlem
Ola Søgaard, medlem
Eivind Rindal, medlem
Carina Wessel, medlem
Lise Alund Skjølås, medlem

(7.) Kunstnerisk ved Knauskoret
Knauskoret synger Thomastoget

7. (8.)b Punktet fortsetter UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene
Følgende kommer med ytringer fra talerstolen
Andreas Tangen, medlem 
Marie Stølen, medlem
Ane Wenewold, medlem
Ingrid Grensen, medlem
Mari Raundsgaard, medlem
Ole Jørgen Holan, medlem
Andreas Tangen, medlem

Pause

Kunstnerisk ved Pirum
Pirum synger det sterkeste kjønn

UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene II
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Lina Hallem, medlem 
Marte Borhaug, medlem
Halvard Svingeseth, medlem
Ida Mathiesen, medlem
Eivind Lindeberg, medlem, benker Maria Roås (og ved en forsnakkelse Annete 
Roås)
Marie Roås, medlem, fikk ikke nok applaus, og ønsker ikke å stille.

�

Trond Atle Farestveit, medlem
Eivind Rindal, medlem
Replikk; Eivind Rindal, medlem
Eivind Lindeberg, medlem
Magnus Jordahl, medlem
Fredrikk Endresen, medlem
Marte Borhaug, medlem, benker Kaja Meland Amundsen
Ane Wenewold, medlem
Kaja Meland Amundsen, medlem, takker for tillitten, men ønsker ikke å stille som 
UKEsjef
Torun Hegre, medlem
Replikk: Torunn Hegre
Replikk: Torunn Hegre, medlem
Kine Gabrielsen, medlem

11b. Pause
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11c. UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene del II fortsetter
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Magnus Mellingsæther, medlem 
Candiss synger: ”Finnes det en kvinne”
Elisabeth Langrusthen, medlem
Ingrid Grensen, medlem
Magnus Henriksen, medlem
Martin Breda, medlem
Eivind Lindeberg, medlem, trekker sitt benkeforslag på Maria Roås (og Anette Roås)
Mate Borhaug, medelm, trekker sitt benkeforslag på Kaja Meland Amundsen
Petter Ottesen holder sin avslutende appell til Storsalen
Torgeir Brygge Ødegård holder sin avslutende appell til Storsalen

Pause
Punktet strykes

Kunstnerisk ved Candiss
Punktet strykes, de opptrådte tidligere

UKEsjefvalg: Avstemning
Husmann informerer om valgrutiner

Resultatet av avstemningen
Totalt avgitte stemmer: 274
Torgeir Bryge Ødegård: 243
Petter Ottesen:   20
Blanke stemmer:     9
Tellefeil     1 

Torgeir Bryge Ødegård er valg til UKEsjef for UKA-09

Eventuelt
Øyvind Aass, medlem, ba om at det skulle settes i gang allsang med Nu Klinger, 
Torgeir Bryge Ødegård var forsanger.
Ragnhild Hynne, medlem, informerer om TKS konsert på lørdag
UKEstyret-07 gratulerer Torgeir
Runar Jenssen, medlem, informerer om Café NordSør
Stian Celius, medlem, synes det var to gode kandidater, og at STV er kule.
Ole Jørgen Holan, medlem, lurer på om Samfundet kan skru av litt lys av og til
Martine Løkholm, medlem, sier det blir gratis dokumentar og revy dvd til alle 
UKEfunker.
Tormod Gjestland, medlem, lurer på om styret arrangere møter konsekvent på 
onsdager.
Andreas Tangen, medlem, takker UKEstyret-07. UKEstyret-07 mottar stående 
applaus.
Eivind Lindeberg, medlem, informere om Samfundsmøtet på lørdag
Marit Jøset, medelem, informerer om konsert med Big mama’s
Øyvind Aass, medlem, informerer om Candiss-konsert
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Kritikk av møtet
Ingen ytringer

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 5.4.2008
Identitet som dreper

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll

Politisk femminutt
Ingen ytringer

Resolusjonsforslag fremmet av Runar Jenssen

Krav om økt kontroll med norsk våpeneksport

”Studentersamfundet I Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 05. april 2008 
krever at regjeringen tar i bruk sluttbrukererklæring ved all eksport av våpen.

En sluttbrukererklæring er et dokument som sier hvem som mottar norske våpen, 
hvor våpnene installeres og hva de skal brukes til, samt at mottaker må be Norge om 
tillatelse til et eventuelt videresalg. Norge er i dag verdens 7. største våpeneksportør. 
Norske myndigheter krever sluttbrukererklæring fra alle land utenfor NATO, mens 
våre allierte i NATO ikke er bundet av en slik avtale og kan selge våpen videre til land 
Norge ikke ville ha solgt våpen til. I verste fall blir norske våpen brukt til grove 
menneskerettighetsbrudd rundt om i verden.

Studentersamfundet mener regjeringen må vite hvor norske våpen ender opp. 
Regjeringen må gå fram som et godt eksempel og øke kontrollen med norsk 
våpeneksport, slik at norske våpen ikke kommer på avveie. Studentersamfundet 
krever at regjeringen tar i bruk sluttbrukererklæring ved all eksport av våpen.”

Forslagsstiller; medlem Runar Jenssen

Avstemning ved håndsopprekning ga følgeresultat
For: 110
Mot:     0
Avholdende:     9

Resolusjonen ble vedtatt

ISFiT 09 og fredsbygging

Innledning ved Niels Jacob Harbitz

Kunstnerisk ved Pirum
Pirum inviterer Under Dusken til våpenhvile, de er ikke så gode på krig…
Pirum synger Grønn
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Innledning ved Martin Thomassen

Innledning ved Leif Edward Ottesen Kennair

Pause

Kunstnerisk ved Pirum
Pirum synger Raymond, Ronny, Roger

Ordveksling med panelet
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Ellen Rykja Gilbert, medlem, lurer på om det vil bli nye grenser i Afrika. Skal man i så 
fall gripe inn, eller bare se på.
Replikk; Øystein Skogva, medlem, lurer på om vi skal hjelpe dem til å få det slik de vil 
ha det, eller slik vi vil ha det.
Helene Ødegård, medlem, ønsket at alle innlederne skulle filosofere videre over 
tidligere nevnte eksperimenter.
Sigbjørn Olsen, medlem, vil vite mer om den religiøse identiteten.
Kaisa Algen, medlem, påpeker at vold ikke er nødvendig og lurer på hvordan man 
skal forholde seg til identitet i fredsbygging.
Torun Hegre, medlem, lurer på hvorfor det er vanskeligere å bygge opp en nasjonal 
identitet noen steder enn andre.
Replikk; Torun Hegre, medlem
Anette Nistead, medlem, stiller et retorisk spørsmål om det ikke var vold i Afrika før 
kolonialiseringen.
Replikk; Jon Inge Sponås, medlem
 Replikk; Runar Jenssen

Eventuelt
Runar Jenssen, medlem informerer om Cafe NordSør
Eivind Berstad, medlem, informerer om neste møte.

Kritikk av møtet

�

Ingen ytringer

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 12.4.2008
Dra av sted! Et festmøte om reising.

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Stars & Stribes ved Strinden promenadeorkester
Endelig er Strindens promenadeorkester tilbake på festmøte, HURRA!

Styreprotokoll
Vedtak gjort av styret:
Informasjon om Samfundsmøter, samt Styrets og medlemsorganisasjonens øvrige 
virke hører naturlig hjemme på nettstedet www.samfundet.no, og skal ha en sentral 
plass her.

Styret skal ordinært holde Samfundsmøter på lørdager i henhold til 
Studentersamfundets lover. Ved behov for ekstra Samfundsmøter vil disse i 
utgangspunktet bli lagt på onsdager.

Forslag til Kampfondsbevilgning fremmet av Styret
Eivind Lindeberg, medlem, legger frem vedtaket for Storsalen, det lyder:

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til festmøte i Storsalen 12. april 
2008 vedtar å bevilge kroner ti tusen - 10 000 - til rekrutteringsarbeide 
ved Det Akademiske Kvarter i Bergen.

Det Akademiske Kvarter er for tiden under oppussing, og stadige utfordringer gjør at 
det er uklart når huset kan gjenåpnes. Da de ikke har et fast tilholdssted har de 
problemer med å engasjere nok frivillige.
For å kunne holde et tilfredsstillende aktivitetsnivå mens bygget er stengt, og å være 
godt rustet til å igjen fylle Kvarteret med god, frivillig studentkultur når det åpner, 
bevilger Samfundet penger til rekrutteringsarbeid i Kvarterets komiteer.
Avstemning:

For: 125
Mot:     2
Avholdende:     2

Forslaget ble vedtatt

Politisk femminutt
Eivind Rindal, medlem, mener Norge skal sponse en reise for en medakademiker, 
den israelske atomforskeren Mordechai Vanunu, slik at han kan oppleve frihet i 
Norge.

Kunstnerisk ved Øyvind Aass
Storsalen fikk se bilder fra leder Øyvind Aass´ mange reiser. 

Festtale ved Jens A Riisnæs
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Kunstnerisk vet SIT og STV

Festtale ved Sigurd Sollien

Pause

Kunstnerisk ved Fotogjengen

Sofaprat om reising
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Svein Halvor Halvorsen, medlem, har et tips til Storsalen om nettsider hvor man kan 
registrere seg for å bo gratis hos hverandre når man er ute og reiser.
Mari Raunsgard, medlem, lurer på hvor hun skal reise nå. Og får det entydige svaret: 
Cuba.

Kunstnerisk ved SIT

Sofaprat om reising fortsetter
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Øyvind Bakken Rognstad, medlem, liker å sykle og lurer på hvor det er fint å dra på 
sykkelferie utenfor Europa.
Trygve Westby Kvittland, anbefaler å reise til Cuba, med sekk. Kvittland lurer også på 
hvordan Kambodsja og Laos er å reise i sammenliknet med Vietnam.
Replikk; Trygve Westby Kvittland

Kunstnerisk ved Candiss

�

Eventuelt
Marie Stølen, medlem, presenterer sitt forslag til styret 2008/2009:
Leder Marie Sigmundsdatter Stølen
Nestleder Trond Blesvik
Økonomiansvarlig Heidrun Laugsand
PR-ansvarlig Ingrid Hagen
Presseansvarlig Hilde Kristine Misje
Huskoordinator Magnus Strøm Mellingsæter
Temaansvarlig Lotte Skolem
Temaansvarlig Eirik Vikum

Marie Stølen informerer om deres første Samfundsmøte 5. juni. Et samarbeid med 
Trondheim Jazzfest, med Johan Galtung som innleder.
Norvald Ryeng, medlem, innstiller medlemer til FS:
Marit Jeset, Dag Herrem og Trond Skjefstad.
Kristofer Grønskag, medlem, informerer om forestillingen som spilles på Knaus, 
Memory of Water.
Eivind Berstad, medlem, informerer om Bydagen 2008.
Sivert Aarnes, medlem, informerer om Tircs tilbud.
Martin Aas, medlem, spør om noen vil dra på motorsykkelferie med Bjørn Torkel 
Dahl.

126



Kritikk av møtet
Ingen ytringer

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 19.04.2008
I medias race

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
Møtet tolkes for døve. Det observeres flere tilskuere med behov for slikt.

2. Styreprotokoll
Styret har ingen saker å melde.

Referenten klarer seg greit.

3. Politisk femminutt
Astrid Pihl, Finansstyret innstiller sittende leder Øyvind Aass til medlem i styret i 
Mediastud.
Hun legger også kort frem FS' forslag til endringer av vedtektene i Mediastud. 
Detaljer rundt endringene offentliggjøres på styret.samfundet.no og i Daglighallen.

4. Innledning ved Helle Sjøvaag - Stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i 
Bergen

Hun snakker om forskjellene mellom papiraviser og nettaviser, samt overgangen 
mellom disse to mediene. Hun starter med noen selvfølgeligheter og enkle 
observasjoner. Hun mener papiravisen kommer til å overleve, men at den må endre 
seg og spesialisere seg. Hun menerredaktøren har ansvar også på nett, og at 
enhvers rett til å ytre seg må vies opp imot redaktørens ansvar

5. Innledning ved Siri Skaarbø - Journalist i DN.no
6.
Bygger opp foredraget sitt ved å diskutere og i stor grad avkrefte følgende myter om 
nettjournalistikk
.................................................................- Nettjournalistikk er klipp-og-lim journalistikk
...........................................- Papirjournalistikk har høyere kvalitet enn nettjournalistikk
...............................................................................................................- Klikkhorer! Vi?
................................................................................- Lesere på nett vil ha kortere saker

7. Kunstnerisk ved SIT
8.
Kort skuespill: VG lager en fake 'Potet gir kreft'-sak Fattig familie på 7 dør av sult 
etter å ha kastet sin site potet. Avslutter med en 'Les Miserables'-tolkning
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Innledning ved Torry Pedersen - Adm. dir og anv. red. i VG Nett
Siterer blant annet Styret på Studentersamfundet i Trondhjem på at nettaviser bare 
er pupper og sex. Er uenig i dette og mener ellers nettjournalistikken er best når den 
har fokus på de viktigste sakene.

9. Pause
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10.
11. Ordveksling med panelet
12. Fra talerstolen:

• Mikael Nicolaisen spør om ikke nettavisene burde drepe papiravisene - 
i et miljøperspektiv, og om det er mulig å filtrere alle innlegg som 
kommer til nettdebattanter.

• Berge Schweppes Bjørlo mener redaktører ikke kan lastes for meninger 
som ytres 'live'. Han spør så om alle de 'ikke-journalistiske' tingene på 
nettavisene setter den journalistiske integriteten på prøve?

• Torry Pedersen svarer at det ikke er noe nytt at mediebedrifter ønsker å 
tjene penger, og at de ønsker å bruke alle de mulighetene nettet gir.

•
• Replikk fra BSB
•
• Svein Erik Hagen spør om nettavisenes kildekritikk når de bruker 

wikipedia som kilde, hva de synes om linking til kilder, og hva som 
avgjør om en sak er en aktuell nettsak eller ikke?

•
• Siri Skaarbø svarer
• TP svarer
•
• Replikk fra SEH
•
• Andreas Mellbye spør om nettbrukere er mindre trofaste til sin faste 

avis eller ikke
•
• TP svarer
• Helle Sjøvåg svarer
•
• 4 på talerlisten. Strek satt.
•
• John Forbord skjønner ikke hva hypertekstuell betyr, og lurer på hva i 

all verden den jævla nett-TVn gjør i nettavisen hans.
•
• HS svarer
• SS svarer
• TP svarer - Han håper TV-innslag på nett fremdeles er på 

barnehagestadiet, og håper ikke konservative studenter som Jon 
Forbord hindrer utviklingen.

•
• Sverre Midthjell er heller ingen fan av nett-TV. Han mener "Alt det beste 

i livet finnes på nett, det er bare litt dårligere". Han uttaler deretter at 
VG-nett ikke utvikler seg tilstrekkelig, og spår en dyster fremtid dersom 
de ikke endrer på det.

•

�

•
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• TP er ikke helt enig
• HS svarer
• SS svarer
•
• Eivind Hofland er kveldens siste taler. Han snakker om pressens 

uavhengighet eller mangel på sådan. Han har utført et sesam-søk på 
opsjons-skandalen i henholdsvis Hydro og A-pressen, og har oppdaget 
en betydelig forskjell i dekningsgrad på tross av at han mener sakene 
er av ganske lik natur. Hofland antyder at det kan skyldes manglende 
objektivitet overfor mediebedrifter fra journalistenes side.

•
13.Eventuelt

• Andreas Ingvoll informerer om Café Nor/Sør på torsdag. Temaet er 
medier og bistand

• Ida Groth informerer om Bydagen 2008
• Marte Borhaug - VG Nett, pass opp! Under Dusken satser stort på nett.
• Sara Mjelva, Vegar Austrød, Ingeborg og Pål Ivar informerer om at de 

stiller som kandidater til styret ved NTNU, og oppfordrer alle NTNU-
studenter om å gå inn på styrevalg.no og bruke stemmeretten sin.

• Ingrid Grensen informerer om SITs oppsetning "Memory of Water som 
spilles på Knaus i disse dager.

• Leif Amund Lie informerer om Samfundets Filmklubb
• Sigbjørn Lund Olsen informerer Storsalen om at han presenterer sine 

egne, subjektive referater på Studentersamfundets egne blogg-sider. 
De, samt Styrets egen blogg finner du på 
http://nye.samfundet.no/blogg/

14.Kritikk av møtet
• Jon Forbord tilriver seg siste ord i meningsutvekslingen med Torry 

Pedersen, og hevder at å være opptatt av kvalitet ikke er det samme 
som å være konservativ.

• Ida Spjelkavik mener Styret burde arbeide mer for å legge til rette for 
flere kvinnelige talere i Storsalen.

• Espen etterlyser mer debatt i Storsalen, og mener innlederene var for 
enige.

• Replikk fra Jon Forbord. For å få flere jenter på talerstolen må jentene 
gå på talerstolen. Han synes også det er bra vi har Norges frieste 
talerstol som kan utfordre ellers enige inneldere og skape debatt.

15.Møtet er hevet kl. 21.20
16.

…………………………………  ………………………………
Eivind Lindeberg, referent Siri Ellingvåg Petersen, møteleder
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Samfundsmøte 23.4.2008
Generalforsamling

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
”Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 028485 fra Studentersamfundet i  
Trondhjem i 25 dager, fra og med 21.april 2008 for brudd på hybelinstruksen 
og for å ha vist likegyldighet ovenfor Studentersamfundets ordenspersonell.”

”Styret har vedtatt å utestenge medlem nr 046119 fra Studentersamfundet i  
Trondhjem i 25 dager, fra og med 21.april 2008 for brudd på hybelinstruksen 
og for å ha vist likegyldighet ovenfor Studentersamfundets ordenspersonell.”

Politisk femminutt
Det var ingen ytringer fra talerstolen

Generalforsamling (EGET REFERAT LIGGER VEDLAGT)
1. Valg av ordstyrer

Storsalen valgte Øyvind Aass som ordstyrer ved akklamasjon

2. Valg av to vitner til referat
Storsalen valgte Jon Forbord og Norvald Ryeng som vitner til referat 
ved akklamasjon.

3. Godkjenning av dagsorden
Godkjent ved akklamasjon

4. Fremleggelse av årsmelding ved Finansstyret
Finansstyrets leder Nils Kobberstad legger frem årsmeldingen

5. Fremleggelse av regnskap for 2007 ved Finansstyret
Finansstyrets leder Nils Kobberstad legger frem regnskapet for 2007.
Følgende kommer med ytringer fra talerstolen:

- Kenneth Høgvold, medlem, lurer på hva internsalg er og hvorfor 
arrangementer har gått med 1,1 million i underskudd.

- Nils Kobberstad svarer at det blant annet skyldes lave 
priser for medlemmer, samt gratis arrangementer.
- Replikk Kenneth Høgvold, lurer på om arrangementer 
jevnt over går med underskudd.
- Nils Kobberstad svarer at det gjør de.

- Sigbjørn Olsen, medlem, synes det er vanskelig og lese 
regnskapet, og ønsker at det skal gjøres mer tydelig.

�
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- Edina Ringdal, medlem, lurer på om det er en reel nedgang i 
driftsutgiftene og hvordan det ligger an med 
arrangementsinntekter så langt i 2008.04.25

- Sturla Hansen, regnskapsfører, informerer om at besøket 
så langt i år har vært relativt dårlig.

- Eivind Rindal, medlem, lurer på om det er en økonomisk krise 
på Samfundet. Og lurer på om man kan øke antall kommersielle 
arrangementer og ha flere arrangementer generelt.

- Nils Kobberstad svarer.
- Edina Ringdal, medlem, lurer igjen på om det er en reel 
nedgang i driftsutgifter.

- Nils Kobberstad svarer.
- Einar Hallgren, medlem, lurer på om medlemskontingenten kan 
økes, da dette ikke er gjort på fem år.

- Nils Kobberstad svarer at det vurderes.
- Martin Gustavsen, medlem, har et spørsmål til balansen.

- Sturla Hansen svare at den dårlig balansen skyldes 
UKEoverskuddet som ikke var betalt, NTNU penger som 
kom i januar 2008 i stedet for 2007, samt 1 million som er 
fakturert UKA som ikke er betalt.

- Geir Ramstad, medlem, påpeker at de arrangerende gjengene 
gjerne skulle hatt mange kommersielle band og fylt Storsalen, 
men booking er vanskelig!
- Ole Christen Enger, medlem, lurer på hvorfor husleieprisen i 
Klostergata 35 er så lav.

- Nils Kobberstad informerer om at dagens praksis er at 
Klostergata 35 skal gå i null.

- Ole Christen Enger lurer på hvorfor det skal gå i null.
- Nils Kobberstad påpeker at dette i utgangspunktet var et 

tilbud for sentrale driftspersoner på Huset.
- Bjørn Terje Smestad, medlem, bor i Klostergata 35 og 
påpeker at standarden er svært dårlige og husleien 
deretter.
- Astrid Pihl, medlem, informerer om at Finansstyret har 
vedtatt en husleieøkning på 10 %, men at det tar noe tid å 
få dette innført.
- Ole Christen Enger, lurer på hvorfor det ikke leases ut til 
SiT som ville kunne drevet det langt bedre.
- Nils Kobberstad svarer at dette ikke er vurdert.

- Kenneth Høgvold, medlem, lurer på hvordan Samfundet skal 
tjene 1,2 millioner mer enn i 2006.

- Nils Kobberstad svarer
- Kennet Høgvold lurer på når man skal ta en runde med 
de arrangerende gjengen.
- Nils Kobberstad svarer.

• Storsalen godkjente årsmelding og regnskap for 2007 ved 
akklamasjon.

  
6. Innkomne saker
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Det var ingen innkomne saker.

7.  Valg av medlemmer til Finansstyret
- Rådet ved Norvald Ryeng legger frem sin innstilling:
Nestleder: Marit Gjeset
Medlem: Dag Herrem
Medlem: Trond Skjefstad
- Edina Ringdal, medlem, lurer på hvorfor ingen studenter innstilles og 
hvordan rutinene i forkant av innstillingen er.
- Norvald Ryeng svare.

- Marit Gjeste presentere seg for Storsalen
- Storsalen velger Marit Gjeset som nestleder til Finansstyret ved 
akklamasjon.
- Dag Herrem presenterer seg for Storsalen
- Storsalen velger Dag Herrem som medlem til Finansstyret ved 
akklamasjon.
- Storsalen velger Trond Skjefstad som medlem til Finansstyret ved 
akklamasjon.

Pause
I pausen serverer det påtroppende Styret en nydelig spinatsuppe.

Kunstnerisk ved Pirum
Denne gangen på lerret

Godkjenning av Styrets innstilling til livsvarige medlemmer av Studentersamfundet i 
Trondhjem
Styret la frem sin innstilling til livsavrigemedlemmer
Styret innstilte Sturla Hansen, Eli Anne Simensen, Morten Fiskvik, Rein Anders 
Apeland, Gøril Forbord og Andreas Tangen som livsvarige medlemmer av 
Studentersamfundet i Trondhjem.
Alle ble godkjent av Storsalen ved akklamasjon

Godkjenning av Styrets innstilling til æresmedlem av Studentersamfundet
Styret innstilte Arve Herrem til æresmedlem av Studentersamfundet i Trondhjem
Storsalen godkjente Arve Herrem som æresmedlem ved akklamasjon.

Eventuelt
 Eivind Berstad, medlem, minner om Bydagen 2008
Magnus Jordahl, medlem, synes SiT har skammelig høye husleiepriser.
Marte Jølbo, medlem, informerer om Samfundsmøtet førskommende lørdag; Norsk 
nok nå?
Astrid Pihl, medlem, minner om valg til NTNU-styret

�

STV viser en film om ting som ikke skjedde i år.
Øyvind Aass, medlem, opplyste om at STV ikke klarte seg uten tilskudd fra 
Samfundet i år heller. 
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Kritikk av møtet
Magnus Jordahl, medlem, takker for god suppe i pausen.

Møtet er hevet

…………………………………  ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent Øyvind Aass, møteleder
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Samfundsmøte 26.4.2008
Norsk nok nå?

Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.

Styreprotokoll
Ingen saker

Politisk femminutt
Eivind Rindal, medlem, oppfordre folk til å tenke litt på hva 1. mai er.
Sara Mjelva, medlem, oppfordre alle til å stemme ved NTNUstyrevalget

Valg av medlem til styret i Mediastud AS
Siri Ellingvåg Petersen tar over som ordstyrer da møteleder Øyvind Aass er på valg.
Nils Kobberstad legger fram Finansstyret innstilling: Øyvind Aass
Øyvind Aass presentere seg for Storsalen
Øyvind Aass blir valg som medlem til styret i Mediastud AS ved akklamasjon.

Innledning ved Elisabeth Sem Christensen

Kunstnerisk ved Snaustrina
Snaustrinda stilte mannsterke og spilte ”Det er nordmenn som er bra” mens de 
utførte akrobatiske øvelser. 

Innledning ved Ali Esbati

Pause

Ordveksling med panelet
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Eivind Rindal, medlem, referenten fikk ikke med seg spørsmålet da det kom en viktig 
lapp fra salen.
Sigbjørn Lund Olsen, medlem, spør Øyvind Aass hvorfor ikke Samfundet har flere 
utenlandske medlemmer.
Øyvind Aass svarer

�

Elisabeth Sem Christensen, oppfordrer til å spørre dem.
Marte Borhaug, medlem, bor med en 2. generasjons innvandrer som er mer opptatt 
av norske vaner enn hun selv er.
Svein Halvor Halvorsen, medlem, er norsk. Halvorsen mener at nasjonalitet får 
mindre og mindre å si, mens interesser knytter mennesker til grupper.
 Replikk: Sigbjørn Olsen, medlem, har startet en facebook-gruppe mot alle flagg på 
17. mai.
Tiril Østfjeld, medlem, tegner seg til replikk, men har en ytring og et spørsmål om 
identitet.

138



Marit Gjeset, medlem, er født på bygda. Gjeset flytta til byen og møtte asylmottaket. 
Hun lurer på hva som er politikken bak asylmotak, og om det i det hele tatt er mulig å 
bli integrert mens man bor der.

Kunstnerisk ved Candiss
Candiss synger vuggevise for trønderen før de hyller Samfundets leder Øyvind Aass 
med sangen Sussebass.

Lovendringsforslag fremmet av Finansstyret
Nils Christian Roscher-Nilsen fra Finansstyret legger frem endringsforslaget.
Rådet ved Halvard Kaupang legger frem rådets anmerkninger;
For å vedta del I må del II og del III vedtas først. Rådet foreslår derfor at vi behandler 
aller tre forslagene under et. 
Følgende kom med ytringer i fra salen:...........................................................................
Tiril Østfjeld, medlem, lurer på om redaktørene kan fortelle hvorfor dette 
lovendringsforslaget er en god ide.
Diverse redaktører og tidligere redaktører påpeker at det er ryddigere med den 
endrede loven. For i Mediastud styret er styret for et aksjeselskap, og det er uansett 
begrenset hvor stor betydning Samfundets lover vil ha i et aksjeselskap.
Sverre Torp Solberg, medlem, er ansvarlig redaktør i Studentradion og vil påpeke at 
Radion ikke ønsker å bevege seg bort fra Samfundet og at de ønsker nye statutter.
Egil Aslak Hagrup, medlem, er ansvarlig redaktør i STV og er enig i at oppryddingen 
er på sin plass. Hagrup påpeker og at det da vil bli mulig å følge norsk lov.
Eivind Lindeberg, medlem, oppfordrer nyvalgt styremedlem i Mediastud AS, Øyvind 
Aass, til å være mer aktiv i Storsalen med sitt verv. Lindeberg har og spørsmål rundt 
eventuell mistillit til redaktørene.
Nils Christian Rosche-Nilsen svarer
Halvard Kaupang er usikker.
Svere Torp Solberg mener det ikke er noe poeng at Storsalen kan kaste redaktørene.
Tormod Gjestland, medlem, påpeker at det kun er gjengene på Huset som besitter 
tillitsverv.

�

Nils Christian Rosche-Nilsen informerer om at alle som er med i en av Mediastud-
gjengene er med i en gjeng på Samfundet.
Egil, medlem, mener studentene skal velge redaktør. Egil erklærer også Storsalen 
som Studentenes ytringssted som død.
Halvard Kaupang, rådet, informerer om valg.
Voteringen ga følgende resultat:
.............................................................................................................................For: 92
...............................................................................................................................Mot: 1
..................................................................................................................Avholdende: 7
 .......................................................................................................................Totalt: 100
Lovendringen ble ikke vedtatt da det må være minst 100 stemmer for forslaget.

Eventuelt
Eivind Lindeberg, medlem, håper Egil tar feil i sin spådom og oppfordrer til aktiv bruk 
av talerstolen.
Marit Gjeset, medlem informerer om konserten Carmina Burana.
Eivind Rindal, medlem, takker det sittende Styret for mange gode møter.
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Øyvind Aass takker alle som har vært på møtene og spesielt Eivind Rindal som har 
vært ivrig på talerstolen.

Kritikk av møtet
Eva Therese Grøttum, medlem, synes lovendringsforslaget kunne bli vanskelig å 
forstå, og ønsket en enklere fremleggelse.
Norvald Ryeng, medlem, synes folk kan sitte møtet ut. Ryeng synes også den trykte 
Dagsorden er av dårlig kvalitet.
Tiril Østfjeld, medlem, synes presentasjon av lovendringsforslaget var elendig.
Tormod, medlem ønsker at alle skal presentere seg for Storsalen før de taler.

Møtet er hevet

…………………………………..........................................................................................
............................................................................................ ………………………………
Siri Ellingvåg Petersen, referent......................................................................................
..................................................................................................Øyvind Aass, møteleder
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Festmøte 17.5.2008
17. mai
Beslutningsprotokoll

Møtet er satt.
Strindens Promenadeorchester spiller Stars & Stribes og Regi smeller med kanonen.

Styreprotokoll
”Styret har valgt å avvise anmeldelsen av medlem nummer 031409 på prinsipielt 
grunnlag.”

”Styret har valgt å dømme medlem nummer 000765 til utestengelse fra de private 
områdene i Studentersamfundet i tre – 3 uker, for å ha oppholdt seg unødig på taket 
natt til 17. april. Dommen blir gjort gjeldende fra 12. mai 2008.”

”Styret vedtar Styrets pangsjonistforening med navnet ”Hammerlauget”, som en 
undergruppe av Styret. Tidligere styremedlemmer fra Styret ved Studentersamfundet 
i Trondhjem kan være medlem. Hammerlauget skal være en ressurs for det sittende 
styret, og det skal arbeide for å opprettholde kontinuitet, samt skape et godt miljø 
mellom det sittende styret og tidligere styremedlemmer.”

”Det til enhver tid sittende styret skal være snille mot sine forgjengere. Styrepangene 
plikter på sin side å dele sin visdom med ungdommen.”

Kunstnerisk ved Studentersamfundet symfoniorkester
Symfoniorkesteret spiller Norsk Kunstnerkarneval av Johan Svendsen og Bojarenes 
Inntogmarsj av Johan Halvorsen, som Aass påpeker er Drammenser. Hands 
Lambhed Gavin David Lee dirigerer som vanlig med stor innlevelse og salen ser ut til 
å nyte de vakre toner.

Kunstnerisk ved Trondhjems Studentersangforening
Referenten noterer at det tar tid å stille opp så mange kjekke menn. Når de endelig 
er på plass informerer sanger og UKEsjef, Torgeir Bryge Ødegård, at TSS synger 
Norges Skål med glimt i øyet. I tillegg fremfører TSS Pål sine høner.

Salen gir sangeren en stor applaus, er det kvinnen som applauderer mest mon tro?

Allsang: Ja vi elsker!

�

Stående fremfører Storsalen vers en, sju og åtte av nasjonalsangen. 

Festtale ved Erlend Loe
Åpner festtalen med ”vær hilset alle sammen”, før Loe informer at talen består av to 
deler, tilblivelsen og 17. mai delen/genserdelen. Han minner også om at det å be 
Erlend Loe om å holde en tale er en dårlig ide, og at vi derfor kan takke oss selv…

Første del av talen omhandler hvor forjævlig det har vært for Loe og skrive denne 
talen, han har bodd i kjelleren de siste månedene. Tanken på talen har infiltrert hele 
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livet hans og tatt fra han nattesøvnen, dette har selvfølgelig gått utover de nærmeste. 
Han opprettet etter hvert et arbeidsdokument på PC-en som het 
17.fuckingsmai.doc… Til slutt sendte han en SMS til Harald Eia for å få litt 
inspirasjon, da fikk han til svar: ”hahaha… jeg skal tenke på deg…” og noen dager 
senere: ”jeg har ikke glemt hva du spurte om”. Etter dette hørte ikke Loe mer fra Eia.

17. mai – delen, eller genser delen begynte med Erlend Loes forhold til Samfundet, 
her begynte han å gå ut da han var 16 år, her drakk han sitt første og foreløpig 
eneste glass med piss, han har vært med i Under Dusken og sovet på taket. Etter en 
kort historie om nettsider som selger ferdigskrevede taler fulgte Loe endelig opp med 
historien om Dewold genseren han fikk av sin mor, han ville først ikke bruke den på 
grunnen av et lite norsk flagg på skulderen, da dette ble fjernet var genseren god 
som gull, akkurat som genserne deres nederlandske familievenn hadde strikket til 
han i barndommen. Loe ble nå litt mer alvorlig å ba Nordmenn gå litt i seg selv, vi tror 
vi er en stormakt bare fordi vi er rike, dette like ikke Loe. Han elsker fedrelandet sitt 
men nordmenns selvhedring har han et anstrengt forhold til. Erlend Loe avsluttet 
med å trekke frem den vakreste strofen fra Nasjonalsangen; ”også vi, når det blir 
krevet, for dets fred slår leir.”

Pause med kaffe og kake
Det var god kake i år og.

Kunstnerisk ved Studentersamfundets Interne Teater
SIT fremfører et artig stykke med Mario (nintendofiguren) på jakt etter norskepiker. 
Hands Lambhed Tormod Gjestland var gjesteskuespiller.

UKA informerer
UKEsjef for UKA-07, Lise Alund Skjølås takker de 1393 UKEfunkene for jobben de 
har gjort.

Økonomisjef for UKA-07 legger frem omsetningstall og resultat fra UKA-07:
Omsetning: 38 463 110 kr

�

Resultat:   9 339 484 kr
Styret er glade for at videre drift av Studentersamfundet er sikret.

Kunstneris ved Trondhjems kvinnelige studentersangforening
Referenten registrer at det også tar tid å stille opp vakre kvinner. Men på plass 
synger de vakkert vakkert, dirigert av Marit Jeset.

Allsang: Nu klinger
Salen reiser seg og synger Nu klinger!

Styrets takk
Mens gjengsjefer stiller seg opp viser Styret en film filmet og redigert av unge 
lovende Berstad med et sammendrag av året sett med Styrets øyne. Det har vært 
flott!

Alle gjengsjefer blir takket for innsatsen i år og får med seg en rose.
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Tidligere daglig leder ved Studentersamfundet, Bjørn Granum, får en velfortjent takk 
og blomster med på veien. For første gang, går han opp på talerstolen og takker for 
oppmerksomheten.

Overrekkelse av Livsvarig medlemskap
Sturla Hansen
Eli Anne Simensen
Morten Fiskvik
Rein Anders Apeland
Gøril Forbord
Andreas Brede Tangen

Utdeling av æresmedlemskap
Arve Herrem har kjøpte livsvarig medlemskap på 1960-tallet, og blir nå tildelt 
æresmedlemskap. Han har vært aktiv siden høsten 1960.

Maktovertakelse
Øyvind Aass hold en avslutningstale der han takket for året som hadde gått. Før 
avtroppende styret sang ”Kjærlighetsvise til byen” fra UKA-03.
 
Marie Sigmundsdatter Stølen talte, påtroppende styret viste en flott presentasjonsfilm 
der forslag til styret 08/09 ble pressentert:

Leder Marie Sigmundsdatter Stølen
Nestleder Trond Blesvik
Økonomiansvarlig Heidrun Laugsand
PR-ansvarlig Ingrid Hagen
Presseansvarlig Hilde Kristine Misje

�

Huskoordinator Magnus Strøm Mellingsæter
Temaansvarlig Lotte Skolem
Temaansvarlig Eirik Vikum

Styret ved Studentersamfundet 08/09 ble godkjent av Storsalen ved akklamasjon, 

Avtroppend Styret fikk blomster og plakat av påtroppende Styret. 

Snaustrinda spilte og delte ut t-shorter og CD-plate.

Kunstnerisk ved Knauskoret
Sang som alltid vakkert, Til Ungdommen.

Eventuelt
Ole Jørgen fra SIT hadde dratt i gang et samarbeid med flere av Husets gjenger og 
resultatet var et nydelig kunstnerisk innslag.
Halvor Gregoriusen, medlem, har samlet inn 25 000 kr til kommunen etter rotet etter 
Russefesten på Festningen.
Per Kjelsen, medlem, har funnet bankkortet til Silje Hopen.
Sturla Jensen, medlem, oppfordrer folk til å gå på konsert i klubben.
Nils Smeland, medlem, minte Storsalen på at for mange år siden ga H.M.Aarhønen 
invetaret til Aarhønerommet. I anledningen H.M. Aarhønens 95års jubileum overrekte 
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han en del eksemplarer av sangboka Aarhøneklukk til husgjengene, som en gave fra 
H.M. Aarhønen.
Halvard Kaupang, medlem, det heter hipp hipp hipp før hurra hurra hurra.
Tirc viser fotballkamp onsdag 21. mai
Marie Stølen, medlem, informere om Samfundsmøtet 5. juni.

Kritikk av møtet
.........................................................................................................................................
.....................................................................................Hipp hipp hipp hurra hurra hurra

Møtet er hevet

�

Samfundsmøte 5.6.2008
Galtung og Jazzfest
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

”Styret har valgt å dømme medlem nummer 039976 til utestengelse fra de private 
områdene i Studentersamfundet i tre -- 3 uker, for å ha oppholdt seg unødig på taket 
natt til 17. april. Dommen blir gjort gjeldende fra 11. august 2008.”

3. Politisk femminutt

Eivind Rindal – For en ny patentpolitikk! Kunnskap er frihet og bør være tilgjengelig 
for alle.

4. Innledning ved Johan Galtung

5. Pause

6. Ordveksling 

Følgende kom med ytringer fra talerstolen
Eivind Rindal – Kan det bli en ny konflikt mellom nord og sør i Afrika?
Bjørn Grimsmo – Hva vil blomstringen av USA innebære?
Jon Forbord – Ga sin støtte til dagens patentordning og stilte spørsmålet; hva skal 
være drivkraften bak utvikling når ingen vil betale for den?
Øyvind Aass – Hvordan er veien videre for Afghanistan? Hva skjer når vi trekker oss 
ut?
Lisa Tollefsen – Hvordan vil nasjonalstaten påvirke konfliktspørsmål i en ny 
globalisert verden?
Tiril Østerfjells – Hva må til for at intervensjon fra utenforstående i en konflikt skal 
være berettiget?
Trygve Thorsson – Hvordan vil konfliktnivået være i de nye landregionene? Vil det 
være improvisasjon i Galtungs fredsarbeidskantate?

7. Eventuelt

Marie Stølen - Samfundsmøtet vert etterfulgt av eit bestillingsverk av 
Per Zanussi fremførd av Trondheim Jazzorkester med Zanussi Five

8. Kritikk av møtet
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9. Møtet er hevet

Marie Sigmundsdatter Stølen Trond Blesvik
Møteleder Referent
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Generalforsamling 23.april 2008
Studentersamfundet i Trondhjem

1. Valg av ordstyrer
• Storsalen valgte Øyvind Aass som ordstyrer ved akklamasjon

2. Valg av to vitner til referatet
• Storsalen valgte Jon Forbord og Norvald Ryeng som vitner til referatet ved 

akklamasjon.

3. Godkjenning av dagsorden
• Godkjent ved akklamasjon

4. Fremleggelse av årsmelding ved Finansstyret
• Finansstyrets leder Nils Kobberstad la frem årsmeldingen

5. Fremleggelse av regnskap for 2007 ved Finansstyret
• Finansstyrets leder Nils Kobberstad la frem regnskapet for 2007.

Vedtak: Storsalen godkjente årsmelding og regnskap for 2007 ved 
akklamasjon.

6. Innkomne saker
• Det var ingen innkomne saker.

7. Valg av medlemmer til Finansstyret 
• Rådet ved Norvald Ryeng la frem sin innstilling:

Nestleder: Marit Gjeset
Medlem: Dag Herrem
Medlem: Trond Skjefstad

• Marit Gjeste presentere seg for Storsalen
Vedtak: Storsalen valgte Marit Gjeset som nestleder i Finansstyret for to år 
ved akklamasjon.

• Dag Herrem presenterer seg for Storsalen
Vedtak: Storsalen valgte Dag Herrem som medlem av Finansstyret for to år 
ved akklamasjon.

• Trond Skjefstad ble presentert
Vedtak: Storsalen valgte Trond Skjefstad som medlem av Finansstyret for to 
år ved akklamasjon.

Her i Huset 24.april 2008

Øyvind Aass Siri E. Petersen
Møteleder Referent

Norvald Ryeng Jon Forbord

148



Vitne Vitne
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