
Samfundsmøte 

6. februar 2016 

Afrikas siste koloni 

Dagsorden 

 

 
1. Møtet er satt – 19:11 

 

2. Styreprotokoll – godkjent 
Møteleder: Øyvind Bentås 

Referent: Ingeborg Bringslid 

 

På styremøtet 25. januar fattet Styret følgende vedtak: 

Sak 51/2016: «Styret vedtar at prisen for inngang på Samfundsmøter for ikke-medlemmer 
heves fra 40 til 50 kroner.» 
 
 

På styremøtet 1. februar fattet Styret følgende vedtak: 

Sak 64/2016: «Medlem nummer 089984 blir utestengt fra Studentersamfundets 
arrangementer og offentlige områder til semesterslutt vår 2016, fra 01.02.2016 til og med 
23.04.2016, og fra Studentersamfundets private områder til semesterstart høst 2016, fra 
01.02.2016 til 16.08.2016. Bakgrunnen for vedtaket er uakseptabel oppførsel og vold mot 
funksjonærer på jobb.» 

 

Sak 65/2016: «Medlem nummer 047902 blir utestengt fra Studentersamfundet 

arrangementer og offentlige områder frem til påske 2016, fra 01.02.2016 til og med 

18.03.2016, og fra Studentersamfundets private områder til semesterslutt vår 2016, fra 

01.02.2016 til og med 24.04.2016. Bakgrunnen for vedtaket er uakseptabel oppførsel mot 

frivillige og ansatte på jobb, og at personen ikke etterfølger vaktenes beskjeder og politiets 

pålegg om å forlate området.» 

 

3. Politisk femminutt 
På talerstolen 

 Eivind Rindal – Forteller om samefolkets dag. 

 Torvald Lekvam – Forteller om fastelaven, og tradisjonene rundt dette. 

 

4. Utdeling av Edgarprisen 
Per Olav Hopsø fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune kommer opp og presenterer 

prisvinneren, Studentenes Fredspris 

 

Håkon Noren, leder for Studentenes Fredspris tar imot prisen. 



5. Innledning ved Erik Hagen  
Forteller om landområdets historie, og krisens status i verdenssammenheng. Om 

oppmerksomhet rundt situasjonen, og blant annet oljens status i denne sammenheng. 

 

6. Pause – 19:45 
 

7. Kunstnerisk innslag  
Det vises et klipp fra Urix på NRK som forteller om situasjonen i Vest-Sahara. 

 

8. Sofaprat  
Håvard Bertelsen leder sofapraten, og innleder med et par spørsmål. 

 

På talerstolen 

 Mathilde Dahl – Hva er greien med Frankrike? Hvorfor sier de nei? 

Lina Naoroz Bråten – Kan man si at man er fra Vest-Sahara? Hvilke konsekvenser 

gir dette? 

Benedicte Hammerstad – Er det noen konsekvenser ved at folk fra andre land 

prøver å reise inn i området? 

 Waad Alrady – Hvordan forholder Mauritania seg til Vest-Sahara? 

 Eivind Rindal – Hva skal til for å få forandring? 

Tale Bærland – Hvorfor dekker ikke media dette tydeligere? Hvorfor vet nordmenn så 

lite? 

 Ane Vorhaug – Finnes det ingen grupper i Marokko som er kritiske til situasjonen? 

Erlend Nickelsen – Hvorfor er det så mye mer «interessant» med Israel/Palestina-

situasjonen? 

 Alse Heide Vaskinn – Hva er målet? 

 

9. Eventuelt 
På talerstolen 

Erik Sæternes – Gjentar sitt kandidatur til UKEsjefsvalget 

Morten Winther Wold – Melder sitt kandidatur til UKEsjefsvalget 

Eskild Bakke – Melder sitt kandidatur til UKEsjefsvalget 

Lina Naoroz Bråten – SAIH skal ha møte i R5 på torsdag klokken 18 

Magnus Bjerke – Melder sitt kandidatur til ledervalget 

Nicholas Christiansen – Neste lørdag er det Samfundsmøte om norsk landbruk og 

matproduksjon 

Øyvind Bentås – Gøy med mange kandidater. Håper å se flere stille og at mange 

kommer på valgene 10. februar (UKEsjefsvalg) og 17. februar (Ledervalg) 

 

10. Kritikk av møtet 
På talerstolen 

 Mathilde Dahl – Trist at det ikke er flere kvinnelige innledere. 

Håvard Bertelsen – Kult at det er så mange kvinner som melder seg til å stille 

spørsmål. Styret jobber hardt for å få tak i flere kvinnelige innledere. 

 

 



11. Møtet er hevet – 20:55 

 
Møteleder:   Referent: 

Øyvind Bentås  Ingeborg Bringslid 

         

 
 
 
 
 


