Samfundsmøte
17. februar 2016
Ledervalg
Dagsorden
1. Møtet er satt – 18:07
2. Styreprotokoll – godkjent
Møteleder: Øyvind Bentås
Referent: Ingeborg Bringslid

3. Kunstnerisk innslag ved Trondhjems Studentersangforening
Dirigent: Gavid David Lee. Synger tre sanger; «I will praise thee», «Røtnamsknut» og
«Friseglarens song».

4. Innledning ved Øyvind Bentås
5. Åpningsappell
På talerstolen
Gabriel Qvigstad
Magnus Bjerke

6. Utspørring av kandidatene
På talerstolen
Eivind Rindal – Har dere noen konkrete tiltak for å få flere folk på politisk femminutt?
Hvordan skal alt blir bedre med deg som leder?
Synøve Almås – Hva har det sittende Styret gjort feil? Hva kunne du gjort bedre?
Aleksander Skre – Hva skal dere gjøre som er nytt, eller som dere tror ikke vært
vært gjort av tidligere Styrer?
Amal Abdinur – Hvilke konkrete tiltak har dere for å få mer mangfold på huset?
Helene Bakkland – Hvordan vil du inkludere de studentene som ikke gå på NTNU?
Håvard Bertelsen – Gabriel: Hva mener du med «mer politikk»? Magnus: Hvilke
utfordringer ser du med din bakgrunn i studentpolitikken?
Per Fridtjof Larssen – Hva mener kandidatene om lange diffuse svar eller ytringer?
Ragni Rønneberg Hernes – Hvilke livserfaringer har dere gjort dere som er nyttige
for vervet som leder?
Kristine Bjartnes – Hva tenker dere om temaet for ISFiT-17: Diskriminering?
Erik Hide Sæternes – Hvordan ønsker dere å øke eierskapet til Studentersamfundet
for UKEfunker som ikke har vært frivillige på huset tidligere?
Erling Søyland – Har dere noen visjoner for hvordan Studentersamfundet skal kunne
posisjonere seg ved samling av NTNU campusene?

Karoline Klepaker – Hvem er du i «Samfundetfamilien»?
Hans Kristian Henriksen – Hvordan stiller du deg til bruk av kommersielle aktører og
flere goder til medlemmene?
Vian Pashaei – Hvilke tanker gjør du deg om Styret du skal ta opp? Hvem og hvilke
roller ønsker du deg?
Tord Standnes – Vil dere prøve å bli kjent med oss som er på jobb? Hvordan
eventuelt?
Fredrik Hanserud – Hvem ville dere hatt på deres drømme Samfundsmøte? Uten
økonomisk eller historisk begrensning.
Hans Jacob Sandberg – Hvem hater dere, og hvorfor? Er hat konstruktivt eller nyttig
for en leder?
Maiken Vasset Størkersen – Hva tenker dere om å gjøre møtene mer studentpolitisk
aktuelt? Hva tenker dere om Samfundets forhold til studentpolitikken?
Aleksander Skre – Hva tenker dere om møter på onsdager? Har du endret din
mening om dette Gabriel?

7. Pause – 19:32
8. Utspørring av kandidatene
Før utspørringen starter, blir Mari Svenkerud og Oleiv Mæhle Grimsrud benket til valget. Mari
Svenkerud takker ja til benkingen.
På talerstolen
Martin Næss – Hva er ditt drømme festmøte?
Kyrre Ryeng – Fortell om ditt livs flaueste øyeblikk?
Fridtjof Glorvigen – Billedgjør en situasjon med narkotikabruk på
Studentersamfundet, der NRK ringer dagen etter. Hva sier du?
Lars Grønnestad – Hva er din drømme bydag? Hvorfor stilte ingen kvinnelige
kandidater før benking.
Gjertrud Hole Kjøstolfsen – Hva er det viktigste for Studentersamfundet?
Sirius Bakke – Burde gjengene på huset følge et like stramt budsjett som UKA?
Thomas Eriksen – Vil dere hjelpe andre gjenger til å endre seg internt?
Øyvind Lunke – Hvorfor bør du ikke bli valgt som leder?
Hans Kristian Henriksen – Bør Samfundet vedta meninger eller resolusjoner som
frontes utad?
Sindre Vaskinn Hunn – Hva skal du gjøre for å få gode kunstneriske innslag, og hva
er ditt ønske av kunstneriske innslag? Har du noe å bidra med selv?
Per Fridtjof Larssen – Hvilken sak provoserer deg mest i norsk offentlighet, og
hvilken sak er du mest lei av?
Helene Bakkland – Hva vil du gjøre for å videre inspirere andre frivillige
organisasjoner?
Janusha Baheerathan – Hva synes dere om å åpne for mer profilering her på huset?
Christian Fjære – Hvordan kan vi nå ut til alle studentene i Trondheim?
Jørgen Haug Theodorsen – Hva ser du på som tematiske og eller formelle
utfordringer ved Samfundsmøtene?
Amal Abdinur – Hvordan får man med norske med en annen hudfarge eller morsmål
i Studentersamfundet?

Erling Søyland – Har dere noen tanker om fokuset på bruken av alkohol i sosiale
sammenhenger?
Maiken Vasset Størkersen – Hva er deres syn på Nordens Beste Studieby, og om at
Studentersamfundet er en av aktørene her?
Andrea Tøn – Hva er huskoordinators viktigste funksjon, og hva ser du etter i en
huskoordinator?
Aleksander Skre – Gi oss lovnader, gi oss noe valgflesk!
Kristian Johansen – Kan Storsalen egentlig tale for medlemsmassen?

9. Avslutningsappell
På talerstolen
Mari Svenkerud
Magnus Bjerke
Gabriel Qvigstad

10. Avstemning
Mathias Rødland er leder for tellekorpset og informerer salen om hvordan avstemningen vil
foregå. Ordstyrer, Øyvind Bentås, åpner og lukker avstemningen.
Totalt avgitte stemmer: 279
Gabriel Qvigstad: 175 (62,7 %)
Magnus Bjerke: 76
Mari Svenkerud: 8
Oleiv Mæhle Grimsrud: 4
Blanke: 16
Forkastede: 0 (ikke med i total)
For at valget skal gå gjennom må den en av kandidatene ha over 50 % av stemmene.
Studentersamfundet har valgt en ny leder for året 2016/17; Gabriel Qvigstad.

11. Allsang «Nu Klinger»
Forsanger: Are Grimstad

12. Eventuelt
På talerstolen
Linn Haugen, Øyvind Lunke og Per Fridtjof Larssen – Gratulerer på vegne av
Gullklubben, Studentersamfundets tidligere ledere. Velkommen i klubben.
Sirius Bakke – Kjipt at det er drikkepress på Studentersamfundet.
Kristine Bjartnes og Martin Næss - Gratulerer på vegne av ISFiT og UKA.
Mathias Rødland og Jørgen Jensås – Gratulerer på vegne av Klubbstyret og
Lørdagskomiteen, lykke til!
Magnus Bjerke – Gratulerer og takk for et godt valg.
Mikkel Frengstad - Gratulerer på vegne av Markedsføringsgjengen. Kom og snakk
med oss!
Synne Lien, Mads Sømme og Carl Bergan – Gratulerer!
Mari Svenkerud – Takk for godt valg og gratulerer.
Linn Haugen og Hans Kristian Henriksen - Gratulerer på vegne av Finansstyret.

Fredrik Andersen - Gratulerer på vegne av Studentmediene og kollektivet.
Hans Jacob Sandberg, Håvard Bertelsen, Synøve Almås, Vian Pahaei, Nicholas
Christiansen og Ragnhild Nøstvold - Gratulerer på vegne av Styret. Takk til alle
kandidater og oppmøtte. 5. mars blir det Festmøte: Relativitetsteorien!
Magnus Buvarp – Gratulerer på vegne av Kafé- og serveringsgjengen.
Kaisa Leskinen – Gratulerer på vegne av Studentersamfundets Interne Teater
Maiken Vasset Størkersen - Gratulerer på vegne av Velferdstingen. Takk til alle
kandidatene.

13. Kritikk av møtet
På talerstolen
Hans Kristian Henriksen – Kritikk til måten strek ble satt på. Blir veldig brått for
salen, og det hadde nettopp kommet en ny kandidat.
Aleksander Skre – Savner eder for finansstyret her. Jenter, ikke skrik «døtre», syng
det.
Linn Haugen – Godt gjennomført valg. Men synes det burde vært flere pauser slik at
det ikke blir så lenge for kandidatene.
Henrik Solemslie – Kult at ikke folk går!
Karoline Klepaker – Kjipt at møtet holdes på en onsdag, det er en vanskelig dag for
flere av de kunstneriske gjengene.
Oleiv Mæhle Grimsrud – Reagerer på at ordstyrer setter munnkurv når «hyblene»
blir omtalt.
Hans Jacob Sandberg – Kritikk til at folk skriver seg på talelisten mange ganger.
Fredrik Qvigstad Olsen – Bra at dette valget er på en onsdag, lett å planlegge for en
flittig student.

14. Møtet er hevet – 22:34
Møteleder:

Referent:

Øyvind Bentås

Ingeborg Bringslid

