Samfundsmøte
16. januar 2016
Status Norge 2016
Dagsorden
1. Møtet er satt – 19:09
2. Styreprotokoll - godkjent
Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid

3. Politisk femminutt
På talerstolen
Gabriel Qvigstad
Eivind Rindal

1. Innledning ved Mímir Kristjánsson
Forteller sine tanker om verden, Island, Norge og seg selv for det kommende året.
Om valgsituasjonen i USA. «Jeg er optimist av legning».

1. Innledning ved Per Fugelli
Forteller om hvordan fokuset bør rettes mot menneske som åndsvesen og sosialt
vesen.

4. Pause – 19:51
5. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda Spelemannslag
Spiller «Vestfjordoksen II» og «Balkanpolska»

6. Sofaprat
Øyvind Bentås leder sofapraten og innleder med kahoot.
På talerstolen

Eivind Rindal – Hvilke land i Europa vil i år ha debatt om utbrytning av en del
av landet?
Gabriel Qvigstad – Hvordan har regjeringen taklet arbeidsledigheten og
hvordan bør det gjøre det?
Anders Såstad – Skulle vi snakket med om ekstremisme? Hvorfor er det «vi»
og ikke «de» som må bøye seg?
Hans Jacob Sandberg – Hva kan vi gjøre for å få med flere damer i
debattene?

7. Godkjenning av budsjett ved Finansstyret
Dag Herrem, leder av Finansstyret presenterer budsjettet.
Rådet, ved Eivind Rindal, presenterer sin innstilling. Rådet innstiller at budsjettet
godkjennes.

På talerstolen
Magnus Bjerke – Hvordan står det til med TIRK? Kan du gi noe mer
informasjon om hva som skjer med Studentmediene?
Børge Myran – Hvor er vi i prosessen med Klostergata 26?

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.

8. Eventuelt
På talerstolen
Sirius Bakke – Det er valg av ny UKEsjef 10. februar og ny leder av
Studentersamfundet 17. februar
Nicklas Eriksson – Prophetens redacteur skal velges. Valg gjennomføres ved
kahoot
Tale Bærland – Samfundet (frist 22. januar) og ISFiT (24.januar) har opptak
Nicholas Christiansen – Neste lørdag er det Samfundsmøte: Selvmord
Øyvind Bentås – Innstillingsmøte for De Sorte Faars Ridderskab holdes 3.
februar. Nominasjoner sendes til styret@samfundet.no

9. Kritikk av møtet
På talerstolen
Aleksander Skre – Flott møte, takk til Styret. Kritikk til Finansstyret for å si at
Samfundsmøtet ikke har så mye de skulle sagt. Siterer Samfundets lover §5.
Rosilin Varughese – Takk for bra møte. Dumt at det settes strek for talelisten
før den i det hele tatt er åpnet. Setter en høyere terskel for å melde seg.

Hans Jacob Sandberg – Kritikk til gjennomføringen av «Godkjenning av
budsjett». Ytrere bør fatte seg i korthet, og Styret burde informert nøyere om
gjennomførelse av punktet.
Eivind Rindal – Svarer på kritikk. Styret burde plassert godkjenning tidligere i
møtet for å hindre at folk går.
Øyvind Bentås – Svarer på kritikk.

10. Møtet er hevet – 21:55
Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

