Samfundsmøte
10. september 2016
En kveld med Erna
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:10
2. Styreprotokoll
Styret melder at det ikke vil fremmes ny resolusjon om klima denne kvelden. Dette på
grunn av ønsket om mest mulig tid til forberedelse for møtet, og med statsministeren
under møtet.

3. Politisk femminutt
På talerstolen:


Eivind Rindal: Oppfordrer til å være radikale når det kommer til miljø. Det er vi
som må stille de viktige spørsmålene.

4. Innledning ved statsminister Erna Solberg
Forteller at hun startet sin politiske karriere i Storsalen. Statsministeren understreker at
det framover er viktig å jobbe for det arbeidsmarkedet studentene vil møte etter endt
utdanning. Vi er inne i et skifte. Særstillingen Norge har vært i er over. Hun sier de skal
jobbe for å ta vare på de særegenhetene som er gode i det norske samfunnet, men at
det økonomiske (grunnæringen) grunnlaget må endres.

Statsministeren mener det er kunnskap vi skal leve av i framtiden. Dette fordi det er det
eneste som kan matche verdiskapinga til oljen. Vi kan ikke konkurrere på pris, og må
derfor konkurrere på effektivitet og kvalitet.

Statsministeren trekker også fram det utenrikspolitiske klimaet i Europa, og verden, i
dag. Det er færre som lever i absolutt fattigdom nå enn for 15 år siden. Dette er mye på
grunn av at stater har gått bort fra kommunisme som styringsform. Kunnskap,
utdanning, og deltakelse i verdensøkonomien er viktige grep som er gjort, og som
fortsatt må styrkes.

Her ringer ledertelefonen. Tviler på at mange fikk det med seg, men «slå på lydløs
under Samfundsmøter» legges nå til i leders jobblapp. Nestleder fikk seg en god, kvalt,
latter.

Statsministeren mener vi må satse mer på de flinkeste, og ikke bare fordele pengene
jevnt utover.

5. Sofaprat med Erna Solberg
Husker Frank Årebrot best fra sin studietid. På spørsmål om hvordan det er å ha så
mye makt svarer statsministeren at hun lever i en mindtretallsregjering, men har mye
makt. «Det er kjekt å ha makt og innflytelse». Oljeprisen har gjort arbeidsplasspolitikken
til Høyre vanskeligere enn hvordan Ap hadde det i sine perioder. Det blir som å
sammenligne UKEår og ikkeUKEår mener Spitpostens bakbenk. Erna syns Thorium er
spennende, men at det er en falitterklæring å skulle satse på atomkraft når Norge har
så mye fornybar energi.

6. Pause – 18:55
7. Kunstnerisk innslag ved Samfundets Interne Teater
8. Sofaprat med Erna Solberg

9. Spørsmål fra salen
På talerstolen:










Kristine Bjartnes: ISFiT har mistet 500 000 i støtte.
Eivind Rindal: (kort spørsmål noteres av leder): Om Norges kjørlige forhold til
Russland.
Sunninva Bratt Slette: Det grønne skiftet
Øyvind Bentås: Hvorfor ønsker regjeringa den norske småbonden vondt?
Aleksander Skre: Setter pris på en annen bergenser enn seg selv med like mye å
si på talerstolen. Spør om regjeringens plan er å forfordele for humaniora.
Ask Ibsen Lindal: Vil Erna bytte Siv med Rasmus?
Gustav Thommesen: (til alle i salen) Trenger vi økonomisk vekst for å fungere
som en stat, og å være lykkelig?
Mathias Mohus: facebook
Frede Fauchald: Hvordan definerer statsministeren begrepet kunnskap?

10. Rådet fremmer sin innstilling til nytt medlem i Finansstyret
Til ordinær generalforsamling i vår innstilte Rådet Aida Khodabandeh til medlem av
Finansstyret. I løpet av sommeren har hun informert Rådet om at hun nå ser for seg å
forlate byen neste sommer, og at det derfor kan være hensiktsmessig å innstille en
annen kandidat som kan sitte hele Perioden. Rådet innstiller Bente Sjøbakk til medlem
av Finansstyret for perioden 20162018. Valget avholdes på ekstraordinær
generalforsamling onsdag 21. September.

11. Eventuelt
På talerstolen:




Øyvind Bentås: Fremmer eget kanditatur til Finansstyret
Emilie Udnæs: Politisk Nachspiel
Eivind Rindal: Prideparade på lørdag

12. Kritikk av møtet
På talerstolen:





Aleksander Skre
Øyvind Bentås
Sindre Skaar
Eivind Rindal



Øyvind Bentås

13. Møtet er hevet – 20:04

Møteleder:



Gabriel Qvigstad



Referent:
Miriam Nesbø

