
Samfundsmøte 
27. april 2016 
Generalforsamling 
Beslutningsprotokoll 
 
1. Møtet er satt – 19:11 
 

2. Styreprotokoll 
Møteleder: Øyvind Bentås 
Referent: Ingeborg Bringslid 

 

På styremøtet 18. April fattet styret følgende vedtak: 
Sak 169/2016: ”Medlem nummer 094291 blir utestengt fra Studentersamfundet fra og med 18.04.2016 

til og med 01.09.2016, grunnet uakseptabel oppførsel og mangel på respekt for vakter på jobb." 
 

3. Politisk femminutt 
På talerstolen 

 Aleksander Skre 
 

4. Generalforsamling 
Egen protokoll – se eget dokument 
 

5. Pause  
 

6. Godkjenning av livsvarige medlemmer 
Synøve Almås og Håvard Bertelsen presenterer innstillingen på vegne av Styret. 

Styret innstiller følgende til livsvarig medlemskap i Studentersamfundet 

 Bjørn Torkel Dahl 

 Bjørg Helene Andorsen 

 Øyvind Lunke 

 Eivind Kasa 

 Mentz Indregaard 

Samfundsmøte godkjenner styrets innstilling ved akklamasjon 

 

7. Lovforslag §2 Medlemmer punkt 2 
Øyvind Bentås presenterer lovforslaget. Norvald Ryeng ytrer at Rådet finner forslaget formelt i orden. 

 
Loven slik den lyder i dag: 
"Med samtykke fra Styret kan andre personer i med høyere utdanning bli medlemmer av 
Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under punkt 1." 

 

Forslag til endring: 
"Med samtykke fra Styret kan andre personer i særskilte tilfeller bli medlemmer av 
Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under punkt 1." 



På talerstolen 

 Per Fridtjof Larssen – Hvor sier lovene at gjengene kan ta opp ikke medlemsberettigede? 

 Norvald Ryeng – Svarer på vegne av Rådet. 

 Julian Silden Langlo – Hva er punkt 1? 

 Norvald Ryeng – Svarer på vegne av Rådet. 

Bjørnar Lilleberre – Dette er nødvendig for opptak av elektrikere i Diversegjengen. De må ha 

fagbrev. 

 Øyvind Bentås – Faren for profesjonalisering burde ikke være et problem. 

Martin Osnes – Dagens praksis fungerer ikke. I Studentmediene er det ønskelig å kunne ta 

opp folk med bestemt kompetanse som kan gagne resten av gjengen. 

Per Fridtjof Larssen – Det er fare for profesjonalisering. Selv om dette er en åpenbar løsning, 

er det nødvendigvis den beste? 

Hanne Vollen – Gjør ikke dette at vi sier at de ikke kan være medlem med mindre vi trenger 

dem for deres kompetanse? 

 Øyvind Bentås – Svarer. Dagens praksis og ordning er urettferdig. 

 

Votering utføres ved opprekning av medlemskort 

For: 69 

Mot: 17 

Blank: 32 

Total: 118 

 

Forslaget er ikke vedtatt 

 

8. Intern meningsytring ved medlem nummer 67865 
Per Fridtjof Larssen presenterer forslaget.  

 
Forslag til vedtak 
“Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 27.04.2016 ønsker at 
Studentersamfundets fysiske oppslagstavle ved hverdagsinngangen erstattes av tilgjengeliggjøring på 
nett.“ 

 

På talerstolen 

Torvald Lekvam – Usikker på formuleringen. For bedre synlighet på Samfundets 

hjemmesider. 

 Håvard Bertelsen – Den fysiske tavlen er ikke et hinder for å bedre tilgjengeliggjøring på nett. 

 Per Fridtjof Larssen – Vi kan ha begge deler. 

Eivind Rindal – Forklarer på vegne av Rådet hvordan lovene stiller seg til tilgjengeliggjøring 

av saksdokumenter. 

 Knut Wikstrøm – Vi trenger tavlen. 

 Synøve Almås – La oss ha begge deler. Hva med digital tavle? 

 Per Fridtjof Larssen – Påpeker at dette er en meningsytring, ikke et krav. 

 Norvald Ryeng – Forklarer videre på vegne av Rådet. 

 Bent Johansen – Det finnes digitale skjermer på huset som kan brukes til dette.  

  

Votering utføres ved opprekning av medlemskort 

For: 33 

Mot: 31 

Blank: 47 

Total: 111 

 

Forslaget er ikke vedtatt 

 



9. Presentasjon av gjengsjefer 
Følgende var presenterte seg fra talerstolen

 Øyvind Karlsen – Akademisk Radioklubb 

 Mathias Rødland - Klubbstyret 

 Martin Osnes – Studentmediene  

 Sindre Hunn – Studentersamfundets 

Orchester 

 Martin Næss – UKEsjef  

 Laurits Riple – Kulturutvalget  

 Jørgen Jensås - Lørdagskomitéen 

 Johanne Rystad – Samfundets 

Byggekomité 

 Elise Buan – Profil 

 Iben Aanonsen – Markedsføringsgjengen 

 Sine Bruun-Hansen – Kafé- og 

serveringsgjengen 

 Elia Waaberg – Diversegjengen 

 Stig Viste – Sikringskomitéen 

 Tor Inge Urke – Videokomitéen 

 Maren Orvedal – IT-komitéen 

 Kristin Thomassen – Arkivet 

 Mads Sømme – Gjengsekretariatet  

 Kristine Bjartnes – ISFiT-president  

 

 

10. Eventuelt 
På talerstolen 

Eivind Rindal – Ytrer ønske om at variasjon i arrangementer kan knyttes bedre sammen. 

Temauker. Mer kommunikasjon mellom de arrangerende gjengene. 

Gabriel Qvigstad – Det påtroppende Styret er på saken. 

Pål Herman Haferkamp – Kjipt at ingenting blir vedtatt. Dette er problematisk. 

Håvard Bertelsen – Fremming i seg selv er viktig og har en verdi 

Bjørn Grimsmo – Torsdag 5. mai har Kunst Under Press trikkeforestilling. 

Synne Lien – Ønsker gjerne en mer ryddig ordning i saksdokumentene på hjemmesidene. 

Martin Næss – UKA har opptak. Søknadsfrist 2. mai. 

 

11. Kritikk av møtet 
På talerstolen 

 Snorre (Medlem) – Kjipt at vi ikke har vedtatt noe. Stem og mén noe. 

 Bent Johansen – I min tid stod gjengsjefene på scenen. Bra med lesbar powerpoint fra FS 

 Kyrre Ryeng – Hold kritikk av møtet på kritikk av møtet, ikke på eventuelt. 

 Bjørnar Lilleberre – Kritikk til FS for feil fremstilling av prosjekt i Bodegaen. 

 Jørgen Jensås – Vi har brukt mye tid i kveld. Takk for krangling. 

 Tormod Gjestland – Ikke stem blankt. 

 Sindre Vaskinn Hunn – Kjipt at møtet kolliderer med korkonsert. Bra med åpen Kaffegang 

 Erlend Therkelsen – Vi viser at vi bryr oss. Det er bra. 

 Eirik (Medlem) – Savner mulighet for spørsmål til regnskap og budsjett. 

  

12. Møtet er hevet – 22:35 

 
Møteleder:   Referent: 

Øyvind Bentås  Ingeborg Bringslid 

        
 
Håvard Bertelsen 

 


