Samfundsmøte
07. november 2015
Festmøte: Jazz
Beslutningsprotokoll
1.

Møtet er satt – 19.08

2.

Stars and Stribes ved Strindens Promenade Orchester

3.

Styreprotokoll

Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid

4.

Historisk femminutt

Hans Jacob Sandberg forteller en historie Bertrand Russel sitt besøk til Trondheim og
ankomsten som endte med at flyet krasjet.

5.

Election af Prophætens Redacteur

Torkil Schjetlein og Tore Wergeland Meisingset skrider til talerstolen, holder en appell for
deres election og deler ut Prophetens navlebeskuelsespris, med følgende topprangering:
1. SIT-pangene, for å ha drapstruet UKEsjefen da de mente hun satte en stopper for deres
kollektive navlebeskuelse under H-helg.
2. UKEkoret Pirium, for anskaffelse av egen plass for navlebeskuelse.
3. Kim Jung-Un, for særdeles god navlebeskuelse gjennom mange år.

6.

Innledning ved John Pål Inderberg og Ernst Wiggo Sandbakk

Forteller om trondheimsjazzen, seg selv og gir en kortfattet gjennomgang av jazzens historie
fra 1920 frem til dags dato. Forteller også om oppbygningen av jazzlinjen i Trondheim.

7.

Kunstnerisk ved S. Møller Småband

Spiller to låter, der den første kalles «Tunnel-scenen»

8.

Pause

9.

Kunstnerisk ved Vaya

10.

Sofaprat

a) Samtale mellom innledere
Nicholas Christiansen leder sofapraten, og innlederne fortsetter å fortelle om deres arbeid
med jazz. John Pål Inderberg leser opp et dikt kalt «Styret»

b) Kunstnerisk ved Vaya
Spiller to låter, der den første heter «Idé»

c) Spørsmålsrunde
På talerstolen
Eivind Rindal – Er trøndere klare for jazz? Kan Trondheim egentlig kalle seg en jazzby?
Øyvind Bentås – Fortell mer om deres tid i Bodegaband, og tiden deres på huset?
Tore Meisingset – Hvem var Pjort for dere, og har dere noen gode historier?

Nicholas avslutter sofapraten med et siste spørsmål; «Kan dere spille en låt for oss?»

11.

Allsang “Nu Klinger”

Torkil Schjetlein er forsanger.

12.

Eventuelt

På talerstolen
Håvard Bertelsen – Neste lørdag blir det «Fengslingsmøte»

13.

Kritikk av møtet

På talerstolen
Eivind Rindal – Kritikk til å inndra politisk femminutt, og ikke åpne for andre talere på
historisk femminutt. Kritikk til mangel på mulighet for å stille spørsmål til kandidatene
under valget. Ytrer et håp om at «Fengslingsmøte» skal holdes for åpne dører.
Øystein Blixhavn – Kritikk til rar versjon av «Nu Klinger»

14.

Møtet er hevet – 21.26

Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

