Samfundsmøte
10. februar 2016
Valg av UKEsjef 2017
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:12
2. Styreprotokoll – godkjent
Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid

3. Innledning ved Gjertrud Hole Kjøstolfsen
4. Presentasjon av kandidatene
På talerstolen:
Martin Næss
Ingeborg Stavdal
Erik Hide Sæternes
Eskild Bakke
Morten Winther Wold

5. Utspørring av kandidatene
På talerstolen:
Aleksander Skre – Hva vil dere gjøre for å bedre tilhørighetsfølelsen til «eksterne»
UKEfunksjonærer?
Ingrid Wold – Hva slags erfaringer har dere gjort dere i Studentersamfundet og
hvordan er dette relevant for vervet som UKEsjef?
Janusha Baheerathan – Hva er UKA for deg?
Håvard Bertelsen – Hva slags ledererfaring og/eller lederegenskaper har dere?
Eivind Rindal – Hva var den største feilen ved UKA-15, og hvordan vil du unngå
dette?
Lars Kjelsaas – Hvordan vil du angripe utfordringen med plassmangel, for eksempel
med tanke på selskap og annen bruk av de offentlige lokalene på huset?
Øyvind Lunke – Gitt at det ikke var noe økonomisk krav om overskudd fra
Finansstyret, hva ville du satt målet til som UKEsjef?
Mona Sæther – Hvis ikke overskuddet skulle gått til Studentersamfundet, hva eller
hvem skulle det gått til da?
Kristine Bjartnes – Hva tenker dere om ansvaret overfor UKEfunkene og å skulle
inkludere resten av Trondheim?
Synøve Almås –Hva tenker dere om at revyen omtales som hjertet i UKA? Er dere
enige i dette?

6. Pause – 19:29

7. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Interne Teater
Kunst Under Press viser sketsjen «UKAgames»

8. Utspørring av kandidatene
På talerstolen
Jonas Misund – Har dere andre konkrete tiltak enn hospitering for å bedre
samarbeidet og forståelsen mellom UKA og de andre gjengene på huset?
Per Fridtjof Larssen – Hvor går din grense for politisk korrekthet som UKEsjef?
Simen Christensen Hjortland – Hva har dere tenkt å gjøre i og med Dødens Dal?
Hilde Aspenberg Jordal – Hva er deres fokus for å nå kravet?
Marit Melhuus – Hvordan skal du ta vare på deg og dine når det stormer som verst?
Eivind Rindal – Hvilken etiske profil vil UKA-17 ha med deg som UKEsjef?
Geir Eikeland – Hvordan skal vi feire jubileet? Blir det bra fest?
Torvald Lekvam – Hva tenker dere om trenden med et økende antall UKEfunker? Er
dette et problem, og hva tenker dere er et fornuftig antall?
Gjertrud Hole Kjøstolfsen – Hva er UKAs minst utnyttede ressurs?
Erling Søyland – Hva er deres visjon for de allerede eksisterende kunstneriske
gjengene på huset?
Aleksander Skre – Hva synes dere om Husfolkets helg? Hvordan vil dere organisere
helgene som helhet?

9. Pause – 20:53
10. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Interne Teater
Kunst Under Press viser sketsjen «Skjønnheten og UKEdyret»

11. Avslutningsappeller
På talerstolen:
Morten Winther Wold
Eskild Bakke
Erik Hide Sæternes
Ingeborg Stavdal
Martin Næss

12. Avstemning
Mathias Rødland er sjef for tellekorpset og informerer salen om hvordan avstemningen vil
foregå. Ordstyrer, Øyvind Bentås, åpner og lukker avstemningen.
Totalt avgitte stemmer: 432
Martin Næss: 206 (47,7 %)
Morten Winther Wold: 74
Eskild Bakke: 52
Ingeborg Stavdal: 50
Erik Hide Sæternes: 45
Blanke: 5
Forkastede: 3 (ikke med i total)
For at valget skal gå gjennom må den en av kandidatene ha over 50 % av stemmene.
Resultatet førte til en ny utspørringsrunde av de to kandidatene med flest stemmer.

13. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Interne Teater
Kunst Under Press viser sketsjen som viser kampen for å bli UKEsjef.

14. Utspørring av kandidatene
På talerstolen:
Mathias Strand – Hva er deres viktigste målgruppe utenom studenter og frivillige?
Ole Kristian Knutsen – Fortell deres villeste fyllehistorie under UKA-15.
Oleiv Mæhle Grimsrud – Hva er deres visjon for byggeprosjektet?
Marit Melhuus – Hva gjorde dere feil som gjengsjef i UKA-15, og hva er det viktigste
dere lærte fra den erfaringen?
Sirius Bakke – Hvilke kvaliteter beundrer du ved din motkandidat, og hvorfor burde
han bli UKEsjef?
Nora Rydne – Hvordan skal dere takle mediatrykket?
Fridtjof W. Glorvingen – Hvilken grunnleggende egenskap mangler du som
UKEsjef, og hvordan har du tenkt å tilegne deg den?
Synne Sollie – Hva hadde dine nærmeste kommentert at du ikke har fått frem av
dine sterke sider her i kveld?
Hans Kristian Henriksen – Hvordan vil dere ta vare på de nødvendige personene
som må jobbe 18-timers skift grunnet sin kompetanse?
Venke Borander – Hvem vil du ha i UKEstyret ditt?
Fridtjof W. Glorvingen – Hvilken verdi legger du til grunn for din avgjørelse ved et
veiskille?
Simen Hjortland – Hvis du dør i morgen, hva hadde du angret på at du ikke har
gjort?
Bent Heier Johansen – Har dere tenkt å ta opp igjen UKEsenderen?
Bendik Johansen – Hvordan vil dere samarbeide og legge til rett for de ansatte?
Therese Gjeltsten – Hva gjør dere av strategier den første måneden?
Marte Sophie Johannessen – Hvilken superkraft ville du hatt, og hvilken ville du
absolutt ikke hatt?
Nina Charlotte Sølsnes – Hold en immatrikulleringstale på 1 min nå.
Dunja Matanovic – Hvilken gjeng i UKA ville du kuttet, dersom du måtte?
Lars Grønnestad – Hvorfor har det ikke vært mer enn 4 kvinnelige UKEsjefer?
Thea Sitek – Hva er hovedårsaken til at du stiller til UKEsjef og ikke til UKEstyret?
Søker du UKEstyret om du ikke vinner i dag?
Dag Herrem – Hvilke endringer vil dere gjennomføre og hvilke elementer vil dere
fjerne?
Morten Mjelva – Hvordan vil dere effektivisere byråkratiet i UKA?
Lars Grønnestad – Hva er viktigst av prosess og resultat?
Aleksander Skre – Har dere noe konkret valgflesk til oss som sitter i salen?
Kandidatene får holde en siste appell før siste avstemning.

15. Avstemning
Mathias Rødland er sjef for tellekorpset og informerer salen om hvordan avstemningen vil
foregå. Ordstyrer, Øyvind Bentås, åpner og lukker avstemningen.
Totalt avgitte stemmer: 327
Martin Næss: 217 (66,4 %)
Morten Winther Wold: 107
Blanke: 3
Forkastede: 0 (ikke med i total)
For at valget skal gå gjennom må den en av kandidatene ha over 50 % av stemmene.
Resultatet førte til at Studentersamfundet har valgt en ny UKEsjef for UKA-17; Martin Næss.

16. Allsang «Nu Klinger»
Sirius Bakke er forsanger. Salen reiser seg.

17. Eventuelt
På talerstolen
Vian Pashaei og Synøve Almås – Gratulerer Martin på vegne av Styret ved
Studentersamfundet.
Gjertrud Hole Kjøstolfsen – Gratulerer til Martin og alle kandidatene som har stilt.
Kristine Bjartnes – Gratulerer til Martin på vegne av ISFiT. Bra jobbet til alle
kandidatene.
Magnus Bjerke og Gabriel Qvigstad – En samlet gratulasjon til Martin fra
kandidatene til Ledervalget neste onsdag (17. februar).
Martin Næss – Tusen takk til alle de andre kandidatene.
Bjørn Grimsmo – Annonserer beta-testing av «Samfundet-spillet». 21. februar fra kl.
16 i Strossa.
Markus Olof Molander – Gratulerer UKEsjefen på vegne av Pirum, som tradisjonen
tro bærer med seg den nye UKEsjefen.

18. Kritikk av møtet
På talerstolen
Bendik Johansen – Godt valg. Kritikk til Spitposten, litt svakt i dag.
Hans Kristian Henriksen – Kritikk til taletid på spørsmål. Spørsmålene manglet
spiss.
Sirius Bakke – Bra gjennomføring. Kritikk til Aleksander Skre for å alltid være siste
spørsmålsstiller. Kritikk til Amal Abdinur for å leke møteleder.
Anders Bang – Kritikk til plastglass, det er fælt.
Per Fridtjof Larssen – Kritikk til valgordningen som helhet. Annonserer mulig forslag
til lovendring.
Ingrid Wold – Useriøst at folk går hjem tidlig. Dette er viktig.

19. Møtet er hevet – 00:22

Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

