Samfundsmøte
24. september 2016
Designbarn
Dagsorden
1. Møtet er satt – 19:00
2. Styreprotokoll
Møteleder: Gabriel Qvigstad
Referent: Miriam Nesbø

3. Politisk femminutt
På talerstolen:
Fridtjof Klareng Dale – Anti Corruption International. Skal fremme resolusjon
som krever at EU gir ut korrupsjonsindeks som lovet.

4. Innledning ved Sigrid Bratlie Thoresen
Forklarer at CRISPR er en teknologisk nyvinning hvor man har oppdaget en
forsvarsmekanisme i bakterier som man kan bruke til å «klippe ut» uønskede deler av
genene. Forskere kan «enkelt» fjerne arvelige alvorlige genfeil og genetiske sykdommer
fra embryo. Her kan mange liv spares fra mye smerte og tidlig død. Bioteknologirådet
ønsker at Norge skal åpne for forsking på området. Etisk vanskelig. Hvor går grensene
våre?

5. Innledning ved Bente Sandvig
Ord er mektige våpen. Hvordan vi snakker om dette, retorikken, former mye av tankene
og meningene tundt temaet. Det er vanskelig å snakke om bruk av human bioteknologi i
et samfunn der det skal være «plass til alle». Hvor langt skal vi gå? Hva er «alvorlig
nok» for å fjerne arvestoffer?

6. Pause – 19:38
7. Dilemmarunde
Vi kjører dilemmarunde på kahoot.it
Innlederne tar med seg fra dilemmarunden at Storsalen er interesserte og optimistiske,
men at de er redde for hva som venter bak neste dør. Det er en grunnleggende angst
for å tukle med byggesteinene i genene våre.

8. Spørsmål fra salen
På talerstolen:
Mathias Mohus
Marie Gulla
Silje Borgan
Peter Uran
Einar Urdshals
Hawkilara Axelsen
Baldur Kjelsvik
Mathias Backsæther
Thea Harnes Andre

9. Resolusjon angående intensivering av kampen mot klimaendringer
Torjus Eckhoff fremmer resolusjon på vegne av Styret.
Vedtak oppe til votering:
«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 24 september 2016 krever

at Norge intensiverer innsatsen for å motvirke klimaendringene. Staten må slutte å
subsidiere leting etter olje og gass omgående, og petroleumsproduksjonen må fases ut.
Planer om olje- og gassproduksjon i Lofoten, Vesterålen og Senja må bli skrinlagt for
godt. Det må bli større satsing på Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME), blant
annet burde kompetansen fra forskningsmiljøene i Trondheim bli mer helhetlig rettet
mot å skape et lavutslippssamfunn.»
Resultat av votering ved opprekking av medlemskort:
For: 216
Mot: 8
Blank: 19
Totalt: 243
Resolusjonen er vedtatt.

10. Eventuelt
11. Kritikk av møtet
På talerstolen:
Solveig Mørbø: Ros for kahoot og kvinnelige innledere, og ros til kvinnene i
sofaen.

12. Møtet er hevet – 20:44

Møteleder:



Gabriel Qvigstad



Referent:
Miriam Nesbø

