Beslutningsprotokoll
for
Studentersamfundet i Trondhjem
Høst 2008 – vår 2009

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
Følgende kom med ytringer fra talerstolen
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
9. Møtet er hevet

Samfundsmøtet 15.11.2008
Politisk satire
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
Strindens åpnet møtet med Stars and stribes.
2. Styreprotokoll
Styrets forslag til dagsorden ble godkjent.
Punktet ble delvis kuppet av VK som bidro med litt satire
3. Kunstnerisk ved Styret
Film av Leif Juster som fremførte Leve de forenede nasjoner.
Eirik Vikum tolket på humoristisk vis siste utgave av Spitposten.
4. Innledning ved Anders Romarheim
Takket Styret for invitasjonen til Samfundsmøtet.
Viste en del filmklipp om valget, samt et bilde av Bjøro Håland og sang et
par strofer av I Love Norwegian Country.
5. Innledning ved Are Kalvø
Harselerte med møteledelsen og forgje innleder. Redegjorde så for sitt syn
på politisk satire og mente at man i større grad burde begynne å gjøre narr
av folket fremfor politikerne.
6. Annonsering av tvekamp
Lotte Maria Beate Skolem presenterte dagens tvekamp. De to duellantene
var Trygve Thorson og Are Kalvø. Temaet var monarki.
7. Pause
8. Tvekamp
Kalvø var først ut med sin ytring for monarkiet, Thorson var mot og foreslo
Kalvø selv som en ny diktator. Det var et stort flertall som avgjorde at
Trygve Thorson gikk seirende ut.
9. Kunstnerisk
Knauskoret fremførte gamle klassikere.
10.Sofaprat
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Bjørn Grimmsmo – Kan Kalvø yte press ovenfor NRK for å få programmet
Egentlig tilbake?
Kjetil Voldhaugen – Har dere noe å si om Jonas Gahr Støre?
Torgeir Bryge Ødegården – Til Kalvø: Blir du ofte uforskyldt oppfattet som
ironisk på fritiden?
Magdalon Opdahl – Når vil vi se Are Kalvø på Stortinget?
Elisabeth Ofstad – Hvem skrev boken Kongepuddler?
Strek satt.
Rådet ble bedt om å forklare hva det ville si å være medlem.
Martin Svarva, Rådet – Ytret ønske om å få protokollført at han nå
delte mikrofon med Are Kalvø, noen han ga uttrykk for at var hans
livs høydepunkt. Han forklarte så at det å være medlem betydde at
man var medlem av Studentersamfundet i Trondhjem.
Ivar Dubdval – Er det noen politikere som får for mye tyn?
11.Politisk femminutt
Ingrid Brandal Myklebust – Oppfordret alle om å kjøpe en Freddy-t-skjorte.
12.Resolusjonsforslag
Amnesty Studentnettverk i Trondheim presenterte forslaget.

”Moratorium på dødsstraff i USA
Studentersamfundet i Trondhjem samla til Samfundsmøte laurdag 15.
november 2008 oppmoder USAs påtroppande president Barack Obama til
å ta eit standpunkt mot dødsstraff og arbeida for ei avskaffing av dødsstraff
i USA.
Ei avretting er det mest overlagte drap ein kan tenkja seg, utført av ein stat
mot eit individ den har i si varetekt. Dødsstraffa er ugjenkalleleg, og den
rammar vilkårleg og diskriminerande.
Den internasjonale avtalen om politiske og sivile rettar, andre valfrie
protokoll, som vart vedteke av FN si generalforsamling i 1989, tilrår ei
fullstendig avskaffing av dødsstraff. Den tredje komité i FN si
generalforsamling vedtok i november 2007 med solid fleirtal ein resolusjon
der eit globalt moratorium på bruken av dødsstraff vert tilrådd.
Studentersamfundet i Trondhjem ber difor Barack Obama ta til orde for eit
moratorium på dødsstraff i USA, i tråd med FN sine tilrådingar.”
Forslaget fikk stort flertall.
13. Intern meningsytring
Punkt 13 ble utsatt til neste møte.
14.Eventuelt
Øyvind Aass – Reklamerte for konsert med TSS.
Lotte Maria Beate Skolem – Reklamerte for neste Samfundsmøte.
Torgeir Bryge Ødegården – Reklamerte for Samfundsmøtet 22. november.
15.Kritikk av møtet
16.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 19.11.2008
Kan Norge gjøre en forskjell?
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
Godkjent med endringer
3. Intervjuet med Rita Ottervik
Nestleder Trond Blesvik Intervjuet Ordfører Rita Ottervik om kommunens
vedtak om helhetlig studentpolitikk.
4. Innledning ved Jonas Gahr Støre
Ga uttrykk for at han følte seg hjemme og fortalte at han alltid har med seg
medlemskortet på Studentersamfundet i Trondhjem over alt hvor han er.
5. Innledning ved Morten Høglund
Å tale etter Støre om utenrikspolitikk er som å lese dikt etter Erik Bye.
6. Kunstnerisk ved Foetus Ex Ore
Entret salen med Foetus-fanfaren
Fremførte så en sang om deres hverdag på St. Olavs
7. Pause
8. Paneldebatt
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Eivind Rindal – Kamerat Jonas! Norge må kjøre en skarpere linje i
utenrikspolitikken!
Bjørn Ulsberg – Stilte spørsmål angående Hebron-skildringene fra Støres
bok.
Jørgen Sugar – Ble verden virkelig tatt på sengen av situasjonen i Kongo?
Burde det ikke være mulig å forutse og handle preventivt?
Øyvind Berle – Hvilken rolle kommer Nordområdene i energikrisen?
Eirik Vikum – Bør ikke Norge som et lite land også spille en liten rolle i
internasjonale spørsmål?
Drago Bergholt – Er norsk idealisme et godt virkemiddel for realpolitikk?
Trygg Seljevold Methi – Hvorfor hadde ikke media innsyn i UIOs
konferanse om dialog hvor en rekke Islamistiske organisasjoner var
invitert?
9. Politisk femminutt
Eivind Rindal – Nei til tjenestedirektivet!
Fredrik Endresen – Nei til tidlig skjenkestopp!
10. Intern meningsytring
Andreas Tangen presenterte forslaget.
Sigbjørn Lund Olsen redgjorde for FS syn på saken – Ingen kommentarer
utover at saken kunne ha gått direkte til FS og ikke via Storsalen.
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Andreas Tangen – Yttrykket at det var en smule arrogant og smålig at FS
ikke ønsket at et medlem skulle få ta opp sin sak på et Samfundsmøte.
Sigbjørn Lund Olsen – Beklaget sin litt kronglete uttalelse.
Halvar – Dette burde også gjelde andre arrangementer enn bare konserter!
Stemmetall: For: 128, Mot: 0, Avholdende: 10
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
11.Eventuelt
Pirum – Reklamerte for neste Samfundsmøte

Runar Jensen – Reklamerte for neste Cafe Nord/Sør-møte
Under Dusken – Reklamerte for ny redaktør og Under Dusken
Student TV – Reklamerte for Student TV
Studentradion – Reklamerte for Studentradion
Jon Forbord – Gjorde salen oppmerksom på sin Israelboikott
12.Kritikk av møtet
Salen applauderte møtet!
13.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 22.11.2008
Carpe diem post festum
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
Styrets forslag til dagsorden ble godkjent.
3. Politisk korrekt ettminutt
Ingen ytringer.
4. Kronikkonkurranse
Vinneren av kronikkonkurransen mottok heder og ære og premie.
5. Revolusjonsforslag ved Mogens Æbletræ
Det noe humoristiske forslaget mottok ingen motstand i Storsalen.
6. Tvekamp
Temaet for tvekampen var kjønnskvotering på siving-studiet. Camilla
Berge Vik gikk seirende ut mot Lama.
7. Allsang: Nu klinger
8. Cocktail ved Candiss
Fremførte for første gang sin nyskrevne sang; ”Sangen om den røde rubin”
9. a) Inngangssalme ved Pirum
Ok
b) Kunstnerisk ved Pirums Interne Teater
Ok
10. Eventuelt
Øyvind Aass – Reklamerte for Pirum CDen og takket Candiss, Styret, SIT
og Pirum-07.
Marit Gjeset – Reklamerte for Sirkus-samfundet
11. Kritikk av møtet
Salen applauderte møtet.
12. Møtet er hevet

Samfundsmøtet 24.01.2009
Fra burritos til bouillabaisse!
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent med endringer
3. Politisk femminutt
Bjørn Torkel Dahl – Siv Jensen viser forakt for demokratiet. Nei til ny
religionsbeskyttelse i straffeloven.
Eivind Rindal – Krig skaper ikke fred! Stopp krigen i Gaza.
4. Intervjuet
Trond Blesvik intervjuet Knut Anders Vestad om Hamsun-konflikten på Trøndelag
Teater.
5. Innledning ved Yngve Ekern
Ga uttrykk for at han var beæret av å bli invitert. Sitron er nøkkelen til god mat.
6. Kunstnerisk ved STV
Are Kalvø lager sodd på Lyche
7. Pause
8. Innledning ved Inge Johnsen
Bruk lokale råvarer. Lag kortveismat!
9. Kunstnerisk ved STV
Inge Johnsen lagde mat hjemme hos Marie og Eirik.
10. Sofaprat
Vedbjørn Tveiterås – Hvordan lager man billig og rask studentmat?
Bjørn Torkel Dahl – Hvordan gjøre mat til noe sosialt?
Eivind Rindal – Er Fjordland betre enn frossenpizza?
Ane Kristoffersen – Ta kontakt med Velferdstinget for å få sponset boka de, Inge!
Ole Martin Christiansen – Er det nødvendigvis negativt med et globalt
industrialisert jordbruk?
Magnus Mellingsæter – Er norsk mat virkelig så bra som vi vil ha det til?
Astrid Ånstad – Er det bærekraftig å spise fisk?
11.Eventuelt
Halvard Svingeseth – Søk Samfundet og KISS!
Tormod Gjestland – Skal Styret snart innstille til Rådet og vil generalforsamlinga
bli flyttet?
12.Kritikk av møtet
Applaus fra salen.
13.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 28.01.2009
Verneplikten
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent
Sak 37/09 Styret innstiller følgende kandidater til Rådet: Kari-Anne Edvardsen,
Jan David Ytrehus og Jon Forbord
Valg til Rådet blir avholdt i henhold til lovene på Samfundsmøte onsdag 4. februar
med temaet ”Svartmaling av Russland?”
3. Politisk femminutt
Ingen ytringer
4. Innledning ved Henrik Hovland
- Presiserte at han ikke har vært leiesoldat
- Takket for at Samfundet tar opp dette viktige temaet
- Argumenterer for at man bør avskaffe vernepliktsordningen i Norge
5. Innledning ved Kjell Grandhagen
- Argumenterer for at verneplikten er den beste løsningen for den ikke-krigerske
norske befolkning
6. Pause
7. Kunstnerisk ved Bolla og Lilleband
8. Paneldebatt
Andreas Melby – Er guttene som blir innkalt til førstegangstjeneste egentlig
Norges beste? Hva med etter forsvaret. Hvorfor blir de som har vært inne straffet
med heimeværn i tillegg?
Jon Forbord – Verneplikt eller vervet hær? Kjør debatt!
Lotte Skolem – Hva med oss jentene? Vil dere ikke ha oss?
Thomas Granrud – Verneplikt for begge kjønn!
Kine Renate Olsen – Har førstegangstjeneste høy nok standard?
Vineet Sharma – Stod på kjøkken 12 t i døgnet i 12 mnd og vasket tallerkener i
sin førstegangstjeneste. Er dette fornuftig bruk av ressurser?
Jarl Irgens – Dersom forsvaret var frivillig ville vi hatt nok folk. Man trenger bare
15% av guttene.
Synne Kvam og Torunn Hegre strykes fra talerlisten fordi spørsmålene allerede er
besvart.
9. Interpellasjon
Interpellasjon levert av Tormod Gjestland. Han var ikke til stede og Marie leser
derfor opp spørsmålene og svarer fortløpende
1) Når vil det bli avholdt valg av personer til Rådet for virketid som skulle ha vært
01.01.2009 til 31.12.2011?
Svar: Valg til Rådet blir holdt førstkommende onsdag 04. februar, som referert i
styreprotokollen. Vi beklager at valget blir holdt litt seint, det skyldes at vi har
forholdt oss til datoene som ble brukt forrige år.
2) Når er det tenkt avholdt Generalforsamling for Studentersamfundet?
I programmet er det oppgitt 2. april, noe som er litt for seint da Generalforsamling
skal være avholdt innen april i følge lovene.
Svar: Vi beklager at generalforsamling er planlagt avholdt 2 dager seinere enn
det burde vært i henhold til lovene, og jobber med å finne en alternativ dato.
10.Eventuelt

Ingen ytringer
11.Kritikk av møtet
Applaus fra salen.
12.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 07.02.2009
Dialektfest
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenadeorkester
3. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent
4. Godkjenning av Samfundets budsjett for 2009 ved Finansstyrets leder.
Leder for Finansstyret Nils Kobberstad presenterte budsjettet for 2009
Rådet ved Norvald Ryeng anbefalte Storsalen å godkjenne Finansstyrets forslag
Budsjettet ble vedtatt ved akklamasjon
5. Kunstnerisk ved Snaustrinda
6. Innledning ved Arne Torp
- Åpner spøkefullt med at han ikke er noe teknisk geni, men at det i alle fall bare
er han som kan passordet på sin egen pc og klarer å låse den opp på andre
forsøk.
- Stiller spørsmålstegn ved om vi har et dialekthelvete eller et dialektparadis i
Norge og om dette kommer til å vedvare
- Driver litt folkeopplysning om nordisk språk – viser lydprøver på svært spesielle
dialekter.
- Avslutter med en stor jubel over at dialektene i alle fall ikke dør i hans levetid
7. Innledning ved Sylfest Lomheim
-Har med 3 hilsener: en fra Sogndal, en fra Barack Obama, og en fra seg selv og
sin egen dialekt, som han velger å bruke i dag framfor å snakke nynorsk.
- Mener at etter at både bokmål og nynorsk har forsvunnet vil dialektene og
talemålet leve videre
- Retter en takk til danskene for at de framprovoserte behovet vårt for å ta vare på
dialektene
- Kuriositet: på Island vil de ikke ha dialektvariasjon
- Understreker med eksempler at vest-norsk ligner utrolig mye mer på
”værdsspråket” engelsk enn det øst-norsk gjør!
8. Pause
9. Kunstnerisk ved TKS
10.Sofaprat
Marie: Har identiteten sin fra Nordfjord – språket hennes ikke like tydelig fra
samme sted. Hvor viktig tror dere dialekt er for identitet?
Torgeir Brygge Ødegarden: Har sett på E6 (et program på NRK) om sitt eget
hjemsted, Øyer. Så nå stedet gjennom nye øyne og synes det er litt trist å ikke
snakke den dialekten. Hva får folk til å vende tilbake til røttene, å ta tilbake
dialekten der man er fra?
Nora Friis: Er mer tiltrukket av menn med noen dialekter enn andre. Hvorfor det?
Magnus S. Mellingsæter: Lurer på om Breiale Bergenser og Treige Trøndere har
blitt sånn på grunn av ordforrådet sitt.
Kine Renate Olsen: Henviser til Arne Torp sin bok ”R – en urokråke i språket” og
lurer på hvorfor R-en er så forskjellig.
Kaja Falck Ytter: Hvilken dialekt har den jenta du blir sjarmert av?
Einar Ryeng: Er dialektenes posisjon styrket den siste tiden? Er det slik at
universitetsutdannede er mer bevisste språket sitt mens folk på bygda ikke bryr
seg?

Eirik Mundhjell: Lurer på hvordan han skal få damer fra Bærum til å forstå seg
uten å miste identiteten sin ved å måtte knote.
Espen Molven: Er fra Stavanger og snakker om hvordan mange der slår om til
Egenesdialekt i gitte sammenhenger. Lurer på om dette er et vanlig fenomen i
hele landet.
Inger Agnete Reppen: Er fra Østfold, men snakker ikke den dialekten. Hvor langt
fra Oslo skal man bo før man har en akseptert dialekt?
Øystein Åpedal: Lurer først Arne Torp til å tro at han er fra Vest-Telemark. Det er
han altså ikke. Inviterer til de nynorske festspillene. Takker Sylfest for å ha berget
Sognemålet. Fortsetter litt breialt: ”Når eg har deg her Sylfest’n” – og forteller en
underholdende historie om Sylfest på ei ”skjenkestove” i Oslo.
11.Presentasjon av vinneren av Studentenes Fredspris
Punktet blir utsatt til neste uke fordi møtet har vart så lenge
12.Eventuellt
- Presentasjonsfilm fra styret – oppfordring til å stille til ledervalg
- Representant fra MedHum-revyen ønsker alle velkommen til denne
- Trygve Thorson: Språk og dialekt er veldig interessant! – Vil du bli god i språk?
Bli isfit-vert!
13.Kritikk av møtet
Applaus fra salen
14. Møtet er hevet

Samfundsmøtet 14.02.2009
Google ser deg
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
Eivind Rindal – En ny vår for Latin-Amerika
4. Presentasjon av Studentenes Fredspris
Thor Richard Isaksen presenterte prisen og vinner.
5. Innledning ved Knut Magne Risvik
Google vet når influensa epidemien slår inn!
6. Kunstnerisk ved TSS
Fremførte Olav Trygvason, Sjenkesvein og Sit on my face.
7. Innledning ved Jon Bing
8. Pause
9. Kunstnerisk ved Styret
Eirik Vikum googlet Trond Blesvik live og til alles forlystelse.
10.Paneldebatt
Følgende kom med ytringer frå talerstolen:
Eivind Rindal – Hvordan kan man beskytte seg i dagens digitale hverdag?
Berge Bjørlo – Google samler en stor mengde informasjon om
privatpersoner!
Anonym – Hvor lang tid tar det før informasjon forsvinner fra internett?
Ole Martin Kristensen – Hvilke rettigheter har jeg i forhold til urimelige
brukerrettighetserklæringer.
Kim Engebredtsen – Hva slags informasjon det offentlige lov til å legge ut
om privatpersoner på internett?
Norvald Ryeng – Mange foretak er lite villige til å følge de lover og regler
som gjelder!
Asbjørn Hammervik Flø – Hvordan kan jeg skjule mine spor?
Tormod Gjestland – Vil jeg i fremtiden kunne overleve en hel da g uten å
legge igjen digitale spor?
Øyvind Tønsberg – Hvilket land ligger internett i?
11.Eventuelt
Marie Stølen presenterte ledervalget 18. februar.
12.Kritikk av møtet
Applaus fra Salen!
13.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 18.02.2009
Leiarval
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
Bjørn Torkel Dahl – Nei til politisk reklame!
Trygve Thorson – ISFiT starter snart! Bli vert!
4. Presentasjon av Nybygg på Fengselstomta
Øyvind Aass presenterte status og videre planer for Fengselstomta.
5. Kunstnerisk ved SiT – del 1
Avholdt vaktmestervalg.
6. Innledning ved Marie Sigmundsdatter Stølen
Leder informerte om valget.
7. Leiarval: Presentasjon av kandidatane
Leiv-Erik Ødegaard og Kine Renate Olsen presenterte seg for Storsalen.
8. Leiarval: Utspørring av kandidatane
Ett minutts taletid på spørsmål og to minutt på svar ble inført umidelbart.
Følgende kom med yttringer fra talerstolen:
Svein Halvor Halvorsen
Line Elisabeth Holmestrand
Bjørn Torkel Dahl
Torgeir Brygge Ødegården
Marit Eline Kristensen
Ruben Haugen
Hanne Marstrand
Mari Raunsgaard
Magnus Mellingsæter
Eivind Lindeberg
Torun Hegre
Øyvind Aass
Martin Habitz
Elisabeth Ofstad
Linn Skjold
9. Pause
10. Kunstnerisk ved SiT – del 2
Avholdt ledervalg ved terningkast.
11. Leiarval: Utspørring av kandidatane
Kim Engebredtsen
Arne Stormo
Leif Amund Lie
Kristian Eriksen
Egil Reksten
Replikk: Sverre Midthjel
Trygve Thorson
Martin Gustavsen
Ingrid Hellere
Thomas Lovenzius Haaskjold Eide
Sverre Midthjel
Bjørn Torkel Dahl
Kim Engebredtsen
Kine Karlsen
12. Pause

13. Kunstnerisk ved SiT – del 3
Var på utkikk etter resten av gjengen sin.
14. Leiarval: Utspørring av kandidatane
Anne Morseth
Strek satt!
Ingunn Granli
Øyvind Tønsberg
Marie Sofie korslund
Sanna Bratland
Elisa Osmundsen
Olav Reppen Breivik
Linn Skjold
Herman Lund
Marit Gjeset
Hans Henrik Hauge
Martin Gustavsen
Bjørn Erik Venner
Kandidatene holdt en kort sluttapell.
15. Leiarval: Avstemning
Husmann informerte kort om valgordningen.
Valget åpnet kl 21.55 og lukket kl 22.16.
Leiv-Erik Ødegaard mottok 175 stemmer (51,3%), Kine Renate olsen mottok 112
stemmer (32,8%). Det ble levere 54 blanke stemmer (15,8%). 1 stemme ble forkastet.
Leiv-Erik Ødegaard ble valgt som ny leder av Samfundet!
Stosalen sang Nu klinger til ære for den nye lederen.
16. Eventuelt
Øyvind Aass og Mari Raunsgaard, på vegne av Edina Rindal og Gøril Forbord, gratulerte
den nye lederen.
Andrew ønsket alle velkommen til en nyåpnet Selskapssiden.
Torgeir Brygge Ødegården innførte følgende huskeregel: Den lengste har lengst navn,
men ikke så langt som det kunne ha vært!
Trygve Thorson – Bli ISFiT-vert!
17. Kritikk av møtet
Bjørn Torkel Dahl – Bra møteledelse. Tull med headset på kandidatene.
Eivind Lindeberg – Bra at STV streamer møtet!
Øyvind Aass – Headset er digg!
18. Møtet er heva

Samfundsmøtet 28.02.2009
Everybody’s Business
Beslutningsprotokoll
1. Call to order
2. From the Board’s Journal
3. Historical ISFiT events from 1990-2009
a) An idea is born
Jaran and Bjørn explained how ISFiT was born.
b) Visit of honor
Rina Sunder told the story of how they got Dalai Lama to Trondheim.
c) A renewed focus
Viewing of the film from the dialog groups 2007.
4. Performance by Leisure Suit Lovers
Betty Williams knows how to get down.
5. Break
6. More historical ISFiT events
a) A price for the Students
Norval Pedersen told how the Student Peace Price was founded.
7. Performance by Leisure Suit Lovers
8. Guest speech by Mrs. Betty Williams
God has got to be a woman or at least a man who is not afraid of his feminine
side.
9. Performance by Leisure Suit Lovers
The Grand Hall broke out in spontaneous dance.
10. Any other business?
Andrew talked about the program for the rest of the night.
Svein Halvor Halvorsen and Øyvind Aass was elected as the new editors of the
handwritten paper; Propheten.
Trygve Thorson reminded everybody that tonight is THE night!
Hanne Marstrand wants you to bye a brick.
Ivar Holand gave some practical information about the new pricing system on
beer.
11. Criticism of the meeting
The Grand Hall applauded the meeting.
12. Meeting adjourned
Cake for everybody!

Samfundsmøtet 14.3.2009
Energi eller miljø?
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
4. Resolusjonsforslag
Fremmet av Thor Richard Isaksen:
”Studentersamfundet i Trondhjem samlet til samfundsmøte 14.03.2009
krever at:
Marokko følger FNs menneskerettighetskonvesjon, stopper
torturen og respekterer ytrings-, organisasjons- og
bevegelsesfriheten i Vest-Sahara.
At alle norske selskaper skal avslutte sitt samarbeid med
marokanske myndigheter eller selskaper i okkuperte Vest-Sahara.
At Marokko lar FN få gjennomføre folkeavstemmingen om VestSaharas status, slik partene ble enige om i 1991.
At staten Norge annerkjenner Vest-Sahara som en egen stat slik
rundt 70 andre land og den Afrikanske union har gjort.”
Resolusjonsforslaget ble vedtatt!
5. Kunstnerisk ved Studentlaget i NU og NNV
Viste i bilder fra Lofoten.
6. Innledning ved Tor Christian Sletner
7. Innledning ved Bjørn Kjensli
8. Innledning ved Finn Roar Aamodt
9. Pause
10.Kunstnerisk ved Knauskoret
Fremførte Under the water og Svalbard.
11.Paneldebatt
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Elin Staurem – Ville man vært mer positiv i Lofoten om det gjaldt vindkraft?
Solveig Fossum – Er det ikke lurt å spare oljen til en tid man kanskje
trenger den enda mer?
Øystein Skogvang – Temaet er svært komplisert, men konsekvensene er
svært reelle. Risikofaktoren må reduseres betraktelig.
Mildrid Ullerud – Hva skjer med alle instalasjonene når oljeeventyret er
over?
Svein Halvor Halvorsen – Er aksjonær i StatoilHydro. Vi trenger større
politiske intenciever før vi kan satse på miljøvennlig energi!
Dan Eivind Haugland – Kan næringslivet i Lofoten bli mer sårbart om man
starter med oljeproduksjon?
Eivind Lindeberg – har vi lov til å la lokale interesser gå foran en global
problemstilling?
Ane Sande – Vil borring etter olje i Lofoten føre til mer forskning på
miljøvennlig energi?
12.Eventuelt
Leiv-Erik Ødegaard – Søk Styret på Samfundet!
Svein Halvor Halvorsen – Ta del i den internasjonale biff og blåsejobb
dagen.

Trondheim Unge Venstre – Sats på eksergianalyse!
Milldrid Ullerud – Reklamerte for NU og NNV.
13.Kritikk av møtet
Salen applauderte møtet!
14.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 21.03.2009
Toppen av etikette
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt.
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenadeorkester.
3. Styreprotokoll
- Dagsorden godkjent
4. Politisk 5-minutt
Ytringer fra Bjørn Torkel Dahl og Eivind Rindal.
5. Innledning ved Toppen Bech
Toppen Bech var ikke så opptatt av hvordan vi drikker champagnen vår eller hvilken
gaffel vi spiser salaten med. Hun åpnet med at hun hadde hørt det var Bodegaen
som var stedet å være en lørdagskveld på Samfundet. Hun påpekte videre at
mottakelsen på Samfundet ikke hadde vært den beste, for det første som hadde
møtt henne var at en fyr hadde slått bakdøren igjen i ansiktet hennes. Slikt gjør en
ikke mot en eldre dame, mente hun. Toppen fortsatte innledningen sin med å innvie
Storsalen i hvordan ulike skikker og etiketter har blitt til som en konsekvens av
hvordan skikk og bruk best kunne løses praktisk i eldre dager.
6. Kunstnerisk ved Candiss
7. Pause
8. Innledning ved Håvard Hamnaberg
Medlem av Samfundets Interne Politiske Teater Håvard Hamnaberg gav et kræsjkurs
i hvordan man oppfører seg på ulike studentarrangementer, med et særlig fokus på
Samfundet. Midtveis ut i foredraget dukket leder for SIPT Endre Sjåk opp og
annonserte at det ikke var skikk og bruk som skulle være temaet for innledningen,
men skikk på bruk. Resten av innledningen gikk derfor med på å forklare hvilke
skikker som hersker på Endres gardsbruk på Sjåk.
9. Kunstnerisk ved KUP
10.Sofaprat
Marie: Hva er den verste etiketteopplevelsen dere har, og har dere selv noen gang
hvert virkelig uhøflige?
Eivind Rindal: Hva er morgendagens gode etikette?
Torgeir Bryge Ødegården: Kunne det være en ide at Toppen Bech og Oddgeir
Bruaset bytta programlederjobber mellom ”Herskapelig” og ”Der ingen skulle tru at
nokon kunne bu?”
Eirik Vikum: Er det noe der kan om skikk og bruk i dag som dere skulle ønske at dere
visste tidligere?
Mari Raunsgard: Hva gjør en når for eksempel en venn har klipt seg, og du ikke
synes det er fint? Bør en si ifra dersom noen har noe grønt mellom tennene?
Hvordan tiltaler en noen som er eldre enn seg?
Mariel Muldal: Hva er god etikette i byen versus bygda? Kan man for eksempel spise
fine brødskiver med hendene?
Bjørn Torkel Dahl: Hvordan får man oppmerksomhet fra en sløv kelner?
Eivind Lindeberg: Hvordan tiltaler man kongen?
11.Eventuelt
Ingen saker.
12.Kritikk av møtet
Applaus fra salen
13.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 01.04.2009
Universet
– en uendelighet av stjerner og planeter
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent. Styret informerte om opprettelsen av Samfundets debattpris og
dom i en disiplinærsak.
3. Konsert ved Luftforsvarets Musikkorps og Knut Jørgen Røed Ødegaard
Knut Jørgen Røoed Ødegaard ledet oss igjennom Gustav Holsts Planetene.
4. Pause
5. Kunstnerisk ved SIT
KUP lagde show med dans og lys.
6. Sofaprat
Følgende kom med ytringer frå talerstolen:
Eivind Rindal – Hvorfor ser menneskene opp mot stjernene?
Vegard Ottesen – Hvorfor søker vi etter liv der ute?
Torgeir Brygge Ødegården – Ønsket å lære mer om romvær da han skulle ha innlevering
i dette.
Eirik Vikum – Hvorfor interesserte Trond seg for dinosaurer og planeter når han var liten?
Åshild Tungen – Skjønte du hva planketten vi sendte ut i verdensrommet betyr?
Magnus Mellingsæter – Hvordan vil universet dø?
Ingrid Hagen – Hvorfor ble du interessert i astronomi?
7. Eventuelt
Torgeir Brygge Ødegården – Reklamerte for UKA.
Chris Klemmetvol – Ville melde seg på Ungkaren.
Leiv-Erik Ødegaard – Utpekte Stina som vinner av Ungkaren.
8. Kritikk av møtet
Eivind Rindal – Det bør alltid være mulig å komme med politiske yttringer under et
samfundsmøte. Politisk femminutt bør være på dagsorden.
9. Møtet er hevet

Samfundsmøtet 15.04.2009
ISFiT-presidentvalg
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
ISFiT09 – Reklamerte for 79 ideas for peace
Eirik Vikum – Reklamerte for Bydagen
4. Innstilling til medlemmer Finansstyret
Norvald Ryeng refererte innstillingen fra Rådet.
Følgende ble innstilt: Nils Kobberstad, Per Ivar Maudal og Eirik Furset.
5. Innstilling til medlem Mediastud-styret
Norvald Ryeng refererte innstillingen fra Rådet.
Følgende ble innstilt: Gøril Furu og Hilde Kristine Misje (vara)
6. Hilsen fra ISFiT09 ved Trygve Thorson
Trygve Thorson gav et innblikk i livet som president for ISFiT.
7. Innstilling av kandidater fra Stiftelsen ISFiT
Vineet Sharma refererte innstillingen.
Følgende ble innstilt: Ruben Angell og Kine Karlsen
8. Presidentvalg: Presentasjon av kandidatene
9. Presidentvalg: Utspørring av kandidatene
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Eirik Vikum
Ane Sande
Marit Kristine Vea
Torgeir Bryge Ødegården
Hanne Marstrand
Henrik Braune
Ingrid Myklebust
10. Kunstnerisk ved Pirum
Pirum fremførte Bestemorsvise og Ivan.
11. Pause
12. Presidentvalg: Utspørring av kandidatene
Astrid Ånestad benket Ole Christian Spro.
Følgende kom med ytringer fra talerstolen.
Marte Borhaug
Svein Halvor Halvorsen
Elin Staurem
Leiv-Erik Ødegaard
Øyvind Aass
Fredrik Endresen
Sivert Sandvik
Lars Olav Mel
13. Pause
14. Presidentvalg: Utspørring av kandidatene
Følgende kom med ytringer fra talerstolen.
Åge Halvorsen
Ane Knudsen
Mari Raunsgaard
Kine Renate Olsen
Pål Ranheim
Berge fremmet forslag om å gå til votering etter de fem neste spørsmålene. Forslaget fikk
nødvendig flertall.

Hanne Gittmark
Martin Svarva
Martin Harbitz
Thor Richard Isaksen
Marit Kristine Vea
15. Presidentvalg: Avstemning
Husmann orienterte om valgordningen.
Totalt kom det inn 172 stemmer hvor av 86 stemmer gikk til Kine. Hun fikk altså det
nødvendige flertallet og ble valgt som president.
16. Eventuelt
Thor Richard Isaksen – Still til valg som leder av Studentenes Fredspris
Trygve Thorson og Torgeir Bryge Ødegården stemte i Nu Klinger.
Propheten fremmet en intern meningsytring om ølglass som vil bli behandlet ved
generalforsamlingen.
KU reklamerte for Kultursymbiose.
Styret reklamerte for førstkommende Samfundsmøte
17. Kritikk av møtet
Svein Halvor Halvorsen – Øl på glass er best!
18. Møtet er heva

Samfundsmøtet 18.04.2009
Festmøte: Beatles
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Stars & Stribes ved Strindens Promenade Orchester
3. Styreprotokoll
4. Kunstnerisk ved Sitting Ducks
Fremførte Come Togheter og Helter Skelter.
5. Innledning ved Gunnar Andreas Berg
Dro et par riff og Storsalen sang med!
6. Kunstnerisk ved The Daytrippers
Fremførte Back in the USSR og Oh! Darling.
7. Tvekamp
Lørdagskomiteen møtte Klubbstyret til quiz om Beatles. Torstein Borch Skolseg
og Geir Ramstad representerte de to gjengen. LØK gikk til slutt av med seieren.
8. Pause
9. Kunstnerisk ved Salongorkesteret
Salongorkesteret med Lars Greger på vokal fremførte Michelle og I will.
10.Sofaprat
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Eivind Rindal – Hvem er dagens Beatles?
Torgeir Bryge Ødegården – Hva er det som gjør musikk bra? Er det kun
komposisjon eller er omgivelsene sangen er laget i en faktor?
Anders Fiskvik – Hva er Beatles vanskeligste riff?
Ola Nordbryn – Ville Beatles klart å spille The White Album live?
Eirik Vikum – Like ikke Beatles.
Hans Sunde – Hvilke Beatles låter er de beste?
Sterk satt!
11.Politisk femminutt
Eivind Rindal – Nei til stykkprisfinansiering av høyere utdanning!
Torgeir Bryge Ødegården – UKA; Norges mest sympatiske kulturfestival!
12.Eventuelt
Eirik Vikum – Kom på Bydagen!
Øyvind Aass – Nei til øl på plast! Kom på generalforsamlingen!
Norvald Ryeng – Refererte Rådets innstilling til FS og MS.
Kjetil Voldhaug – Reklamerte for Kultursymbiose!
13.Kritikk av møtet
Salen applauderte møtet!
14.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 22.4.2009
Generalforsamling
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
Ingen ytringer
4. Presentasjon av gjengsjefer
Alle gjengsjefene presenterte seg for Storalen og motto applaus.
5. Intern meningsytring fremmet av Propheten
”Øl er trivelig på Samfundsmøte, men aller triveligst er det på glass! På
Samfundsmøte skal øl serveres i glass, ikke i plast.”
Svein Halvor Halvorsen presenterte forslaget.
Følgende kom med ytringer fra talerstolen:
Sigbjørn Lund Olsen – Har man forhørt seg med SG?
Øyvind Aass – Vi har forhørt oss med barpersonalet. Saken har
også vært oppe i Storsalen før.
Ivar Holand – Ble informert via Samfundsmøtet. SG gjør så godt de
kan.
Forslaget ble ikke vedtatt.
Stemmetall: 26 for, 8 mot, 49 blanke.
Svein Halvor Halvorsen – Takket SG for at de viste at de tok saken seriøst.
6. Kunstnerisk ved Pirum
Entret storsalen på sedvanlig vis og fremførte Skandinavia.
7. Generalforsamling
7.1Valg av ordstyrer
Marie Sigmundsdatter Stølen ble valgt til ordstyrer.
7.2Valg av to vitner til referatet
Norvald Ryeng og Kari Anne Edvardsen ble valgt til vitner.
7.3Godkjenning av Dagsorden
Dagsorden godkjent ved akklamasjon.
7.4Fremleggelse av årsmelding ved Finansstyret
Nils Kobberstad presenterte årsmeldingen.
Magne Mære – Hvordan styrer finansstyret etter prisøkninger?
Nils Kobberstad – FS gjør så godt man kan.
Magne Mære – Lyche skal evalueres. Hvordan går arbeidet?
Sigbjørn Lund Olsen – Evalueringen er i gang.
Leif Kristiansen – Lønnskostnadene vil gå ned når jubileumsprosjektet er
over.
Terje Johansen – DG opplever store prishopp på materialer.
Magne Mære – Kommer bygge materialer inn under varekostnad?
Nils Kobberstad – Gjengene opererer med skyggeregnskap for å
finne store utgiftsposter.
Storsalen godkjente årsmeldingen med akklamasjon.
7.5Fremleggelse av Regnskap for 2008 ved Finansstyret
Rådet, ved Norvald Ryeng, presenterte Rådets innstilling. Rådet anbefalte
storsalen å godkjenne regnskapet.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.
7.6Innkomne saker

7.6.1 Miljøpolicy for Studentersamfundet
Marie Sigmundsdatter Stølen la frem policyen for Storsalen.
Miljøpolicyen ble godkjent ved akklamasjon.
7.7Valg av medlemmer til Finansstyret
Rådet, ved Norvald Ryeng, presenterte Rådets innstilling.
Rådets innstilling: Nils Kobberstad (leder), Per Ivar Maudal (medlem) og
Eirik Furseth (medlem).
Nils Kobberstad presenterer seg for Storsalen.
Øyvind Aass – Benket Dag Herrem.
Dag Herrem – Ønsker at dagens leder fortsetter.
Nils Kobberstad ble valgt som leder.
Stemmetall: Dag Herrem; 35, Nils Kobberstad; 82, blanke; 5.
Eirik Furseth presenterte seg for Storsalen.
Norvald Ryeng presenterte Per Ivar Maudal som ikke var tilstede.
Lars Ramstad Alme – Benket Sigbjørn Lund Olsen
Sigbjørn Lund Olsen – Takker for benkingen.
Øyvind Aass – Ga sin støtte til Rådets innstilling.
Husmann orienterte om valgordningen.
Magne Mære – Ba om Rådets vurdering av den foreslåtte valgordningen.
Rådet, ved Norvald Ryeng – Kun medlemmer kan benke
kandidater. Ettersom Lars Ramstad Alme ikke var medlem av
Samfundet var ikke forslaget gyldig.
Per Ivar Maudal og Eirik Furseth ble valgt ved akklamasjon.
8. Pause
Leiv Erik Ødegaard – Det er mer enn nok suppe til alle!
9. Valg av medlemmer til Mediastud-styret
Norvald Ryeng presenterte Rådets innstilling.
Rådets innstilling: Gøril Furu (medlem), Hilde Kristine Misje (vara).
Gøril Furu (medlem) og Hilde Kristine Misje (vara) ble valgt ved
akklamasjon
10.Valg av Studentersamfundets miljølogo
Valget var en uhøytidelig kåring og det er ikke gjort vedtak på denne saken
Marie Sigmundsdatter Stølen presenterte forslagene til miljølogo.
Svein Halvor Halvorsen – Er Samfundets logo underlagt noen
retningslinjer?
Berge Schwebs Bjørlo – Dette er ikke Samfundets logo!
Rådet ved Norvald Ryeng – Nei.
Mari Raunsgaard – Kan man redigere forslagene?
Forslag 3 fikk størst oppslutning.
11.Godkjenning av Styrets innstilling til livsvarige medlemmer av
Studentersamfundet i Trondhjem
Marie Sigmundsdatter Stølen presenterte innstillingen.
Styrets innstilling: Jan David Ytrehus, Einar Hallgren, Marit Synnøve
Ørsjødal Gjeset, Jon Harald Grave.
Storsalen godkjente alle kandidatene.
12.Godkjenning av Styret 09/10
Leiv Erik Ødegaard presenterte seg for Storsalen og introduserte sitt
forslag til Styre. Forslaget presenterte seg.
Storsalen godkjent forslaget ved akklamasjon.
13.Eventuelt

Øyvind Aass – Supper er best i porselen!
Hege Lind – Beklaget at Mediastud ikke gjør et godt nok arbeid og ikke får
mer plass i årsmeldingen.
Kristoffer Kåsin – Stem ved årets styrevalg ved NTNU!
Svein Halvor Halvorsen – Vi er alle med på å dra lasset! Sammen skal vi
klare det.
Kristian Nøste – Gleder seg til å legge frem Lycherapporten. Det blir bra.
14.Kritikk av møtet
Martin Bredal – Hoveddøren må være åpen. Møteleder må spørre om det
er ytringer før det voteres.
15.Møtet er hevet

Samfundsmøtet 17.5.2009
17. mai
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenadeorkester
Strindens spiller og Regi smeller!
3. Styreprotokoll
4. Kunstnerisk ved Studentersamfundets symfoniorkester
Fremførte Norsk Rapsodi nr. 2 av Johan Svendsen. Dirigent: Hands Lambhed
Gavin David Lee.
5. Kunstnerisk ved Trondhjems Studentersangforening
Fremførte Olav Trygvason, Skjenkesveinen og Skifærden. Dirigent: Hands
Lambhed Gavin David Lee.
6. Allsang: Ja, vi elsker!
Storsalen reiste seg og sang 1., 7. og 8. vers av Ja, vi elsker.
7. Festtale ved Klaus Joacim Solstad
Følte det passende å starte talen med å synge Fairytale av Aleksander Rybakk.
Samfunnet går fra å ha fellesskapet i sentrum til å bli med selvfokusert.
Samfundet er et slående eksempel på det motsatte!
Solstad mottok trampeklapp fra Storsalen.
8. Pause med kaffe og kake
Påtroppende Styre serverte kaffe og kake til gjestene.
9. Utdeling av Styrets debattpris
Ingrid Hagen presenterte prisen og årets vinner.
Leder og nestleder overrakte prisen til leder for ISFiTs møtegjeng, Hanne
Marstrand. Hun takket og ga all ære til gjengen sin.
10.Kunstnerisk ved Samfundets Interne Teater
SIT, ved KUP (Kunstnerisk Under Press), fremførte et stykke om Norges
fødselsdag. Det hele endte opp med at Norge mottok nasjonen i gave.
11.Kunstnerisk ved Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening
Fremførte Sancta Maria av Knut Nystedt og Hjadningarina av Jenny Wilhelmsen.
Dirigent: Marit Gjeset.
12.Allsang: Nu Klinger
Storsalen reiste seg og sang Nu Klinger.
13.Styrets takk
Styret, ved Leder, overrakte alle gjensjefene en rose som takk for innsatsen i år.
14.Overrekkelse av Livsvarige medlemskap
Jan Davis Mendelsohn Wenngren Ytrehus
Einar Hallgren
Marit Synnøve Ørsjødal Gjeset
Jon Harald Lambert Grave
15.Kunstnerisk ved Snaustrinda
Startet også med å spille Fairytale av Aleksander Rybakk. Spilte videre, danset
og sparket hatten av staven.
16.Maktovertakelse
Styret fremførte på fabelaktig vis sin egenkomponerte sang.
Leder talte til Storsalen for siste gang.
Marie Sigmundsdatter Stølen overrekker lederklubba til Leiv-Erik Ødegaard.
Leder talte til Storsalen for første gang.

Det vises film av det nye Styret og de mottar Storsalens applaus.
Styret overrekker det avtroppede styret et bilde og bok som takk for deres
innsats.
17.Kunstnerisk ved Knauskoret
Fremførte tradisjonen tro Til Ungdommen av Nordahl Grieg.
18.Eventuelt
Kine Karlsen, president for ISFiT2011 presenterte seg selv og den nye
fredsprisgeneralen; Eirik Vikum.
19.Kritikk av møtet
Salen applauderte møtet.
20.Møtet er hevet
Marie Sigmundsdatter Stølen Trond Blesvik
Møteleder (til pkt. 16) Referent (til pkt. 16)
Leiv-Erik Ødegaard Øydis Kristine Flateby
Møteleder (fra pkt. 16) Referent (fra pkt. 16)

