
Samfundsmøte 

2. april 2016 

Kjærlighetssorg 

Dagsorden 

 
1. Møtet er satt – 19:05 

 

2. Styreprotokoll – godkjent  
Møteleder: Øyvind Bentås 

Referent: Ingeborg Bringslid 

 

På styremøtet 29. Februar fattet styret følgende vedtak i Sak  108/2016: 
”Medlemmer med medlemsnummer 090493, 089292, 1678993828, 1583431186, 77587132, 
506982668 skal ikke ha noe videre straffeutmåling utover det som har blitt fattet før saken ble 
videresendt til Styret. Styret anser saken fra 30. januar som avsluttet, da Husmanns straffeutmåling 
mot medlemmene og økonomisk oppgjør mellom partene er tilfredsstillende.” 
 

3. Politisk femminutt 
På talerstolen 

 Eivind Rindal 

 

4. Innledning ved Christine Lossius Thorin og Trude Fixdal 

Forteller om sitt møte med kjærlighetssorg, og hvordan den første kjærlighetssorgen skiller seg ut. 

Spiller av lydklipp fra radioserien om kjærlighetssorg.  

Avbrekk med kunstnerisk innslag ved Tellef Raabe. 

Om former for terapi og underbevissthetens rolle. 

 

5. Pause – 19:50 
 

6. Kunstnerisk innslag ved Pirum 
Synger to låter; «Kjærlighet» og «Min Og Din Sin Sang» 

 

7. Sofaprat  
Hans Jacob Sandberg leder sofapraten og innleder med noen spørsmål.  

 

På talerstolen 

Eivind Rindal – Hvordan er det med kjærlighetssorg versus sorg? Er det det samme? Hva er 

biologien bak kjærlighetssorg og sorg? 

Lene Stokke – Skisserer en situasjon der noen går med kjærlighetssorg over lang tid. 

Hvordan kan familien hjelpe? Hvordan unngår man dette selv?  

Jens Erik Vaaler – Siterer «Det er bedre å ha elsket og tapt, enn å aldri ha elsket i det hele 

tatt». Stemmer dette? 

Per Fridtjof Larssen – På hvilken måte skaper populærkultur urealistiske forventninger til 

kjærlighetssorg? 

Thomas H. Evang – Når man er følelsesmessig påvirket, virker dette inn på evnen til å være 

rasjonell. Hvordan spiller kjærlighetssorg inn på dette, og hvordan kan man forebygge dette 

selv? 



Henriette Sandberg – Er det lurt å ikke snakke om tidligere forhold eller kjærlighetssorg? 

 Øyvind Lunke – Har dere troen på Noora og William? (Referanse til NRK-serien «Skam») 

Jørgen Theodorsen – Hva er is, pledd og dårlige filmer eller serier sin plass i 

kjærlighetssorgen? Kan menn i dagens likestilte samfunn ty til denne formen for håndtering av 

kjærlighetssorg? 

 

8. Godkjenning av det nye Styret 
Påtroppende leder Gabriel Qvigstad presenterer innstillingen 

Innstilling 

 Miriam Finanger Nesbø – innstilles som nestleder 

Maren Kronlund – innstilles som PR- og presseansvarlig 

Amanda Gangsås Berstad – innstilles som 

Vilde Marie Larsen – innstilles som temaansvarlig 

Mathias David Rødland – innstilles som internarrangementsansvarlig 

Magnus Bjerke – innstilles som økonomiansvarlig 

Christian Dahl-Nielsen – innstilles som temaansvarlig 

Torjus Solheim Eckhoff – innstilles som temaansvarlig 

 

Styret for året 2016/17 godkjennes ved akklamasjon. 

 

9. Presentasjon av UKEstyret 

UKEsjef Martin Næss presenterer sitt styre 

 Kultursjef: Kristin Bergendahl 
PR-sjef: Herman Hansen 

Økonomisjef: Leif Arne Hatlem 

Adminsjef: Haldis Nærum 

Salgssjef: Håvard Refvik 

Teatersjef: Agnes Holstad 

Næringslivssjef: Gudrun Glende 
  

10. Eventuelt 
På talerstolen 

 Lars Grønnestad – ISFiT har opptak. Frist søndag 4. april. 

Per Fridtjof Larssen – Kritikk til Finansstyrets vedtak om semestervarighet. Tar ikke hensyn 

til eksamensperioden. 

 Hans Jacob Sandberg – Svar på Rindals kritikk av Belgia under politisk femminutt. 

Nicholas Christiansen – Neste lørdag holdes Det Sorte Faars Ridderskapspromosjon i 

Storsalen, Samfundets egen ridderorden. Vel møtt! 

 

11. Kritikk av møtet 
Ingen ytringer på dette punktet 

 

12. Møtet er hevet – 21:06 
 

Møteleder:   Referent: 

Øyvind Bentås  Ingeborg Bringslid 

         


