Samfundsmøte
14. november 2015
Fengslingsmøte
Beslutningsprotokoll
Møtet er satt – 19.07

1.

Øyvind Bentås går på talerstolen og holder en appell for å støtte ofrene for terrorangrepet i
Paris. Ett minutts stillhet.

2.

Styreprotokoll - godkjent

Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid
Endring i dagsorden. Punkt 9 «Kunstnerisk Innslag» utgår.

3.

Politisk femminutt

På talerstolen:
Eivind Rindal – Om terrorangrepene i Paris og Beirut, og mot terror i verden.
Per Fridtjof Larssen – Norsk presse suger. Skjerp dere. Slutt å fokusere på «klikk»,
skap reaksjoner og engasjement.

4.

Innstilling av medlemmer til Rådet

Øyvind Bentås innleder og informerer. Valg av medlemmer blir neste ordinære
Samfundsmøte 21. november.

Styrets innstilling
Bernhard Kvaal (gjenvalg, 1 år supplering)
Norvald Ryeng (gjenvalg, 2 år)
Sveinung Heide Vaskinn (2 år)
Christine Berntzen (2 år)

5.

Innledning ved Johan Frederik Rye

Forteller om fengsel som studieobjekt og hvordan det kan knyttes direkte til storsamfunnet.
Målet med straff i Norge, er å skape bedre folk og samfunn.

6.

Innledning ved Stein Kjøllmoen

Forteller om hvordan det er å jobbe ved Leira fengsel, og hvordan det er for de innsatte der.
De fokuserer på livsmestring og konsekvenspedagogikk – gode og dårlige konsekvenser.

7.

Innledning ved Erling Havnå

Forteller om det å være innsatt i et norsk fengsel. Om hvor urettferdig deler av
straffesystemet er, de som trenger hjelp får det ikke. «Dere som blir akademikere kommer
aldri til å komme i ekte fengsel, fuck you!».

8.

Pause – 19.55

9.

Spørsmål fra salen

På talerstolen
Kyrre Ryeng – Hvordan kan ti år i fengsel på Bastøy hjelpe mot
korrupsjonsholdninger?
Knut Wikstrøm – Hva gjør man med de det er stor sjanse for å gjøre gjentakende
gjerninger?
Eivind Rindal – Hvor godt rustet er kriminalomsorgen for å unngå nettverksbygging
mellom forbrytere/mafiavirksomhet?
Vegard Neråsen – Hvor sikre kan man være på at man har fjernet/endret
motivasjonen til å begå en kriminell handling når en innsatt slipper ut?
Nora Rydne – Hvordan kan vi skape en god debatt om kriminalomsorgen når fokuset
ofte kun fokuserer på strengere straffer?
Per Fridtjof Larssen – Er institusjonen fengsel foreldet? Trenger vi noe nytt? Hva
burde fengselet være?
Ine Vargseth – Hva tenker dere om de yngste som fengsles, og den mulige
overgangen barnevernsbarn til ungdomsforbryter?

10.

Eventuelt

På talerstolen
Martin Gundersen – Støtt Under Dusken i NTNUs kampanje for kutting av
papirutgaven. Sjekk dusken.no for oppdateringer.
Nicholas Christiansen – Neste helg blir det Samfundsmøte: Okkupasjon
Vestbredden.
Hans Jacob Sandberg – Meg og Synøve Almås reiste til Palestina og skal være med
å snakke. Kom på møtet!
Eivind Rindal – Om valg av medlemmer til Rådet og hva Rådet er. Spør hvis dere
lurer på noe.

11.

Kritikk av møtet

Ingen ytringer annet enn applaus.

12.

Møtet er hevet – 21.20

Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

