
Festmøte 
19. november 2016 

 

Nintendo 
Beslutningsprotokoll 
 

1. Møtet er satt – 19:04 
Møteleder: Miriam Nesbø 

Referent: Christian Nielsen 

 

2. «Stars and Stribes» ved Strindens Promenadeorchester 

3. Styreprotokoll 
Fra Styrets protokoll meldes det følgende:  

«Styret har vedtatt at medlem nummer 094203 utestenges fra Samfundets område samt 
arrangement og organiseringer i regi av Studentersamfundets gjenger og andre tilknyttede 
foreninger fram til Studentersamfundets første åpningshelg i vårsemesteret 2017 (fredag 
13.01.2016). Dette for brudd på Samfundets interne tillit, samt å motsette seg irettesettelse, 
bortvisning fra stedet, og inndragelse av ID-kort i morgentimene 6.11.2016. Dommen blir gjort 
gjeldende fra 15.11.2016» 
 
«Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 506965623 utestengelse fra 
Studentersamfundets områder samt inndragelse av medlemskortet fram til 
Studentersamfundets siste åpningshelg i høstsemesteret 2016 (25.11.2016). Dette for å ha 
gjentagende ganger forsøkt og slippe inn på Studentersamfundet i overstadig beruset tilstand, 
samt gjort vaktenes arbeidshverdag vanskelig. Dommen blir gjort gjeldende fra 15.11.2016» 
 
 
 



4. Innledning ved Smash Norge 
Astrit Memet og Harald Vinje forteller om Smash Norge og Smash Trondheim. De to 
organisasjonene arbeider for en større utbredelse av Super Smash som e-sport i Norge. 
De forklarer at Norge begynner å bli en mer utbredt spillnasjon, med større turneringer 
og arrangement. Smash Norge har nylig inngått en avtale med Twitch for å forbedre 
streamingen av turneringer. Memet og Vinje understreker tross det økende fokuset på 
Norge som Smash-nasjon at det er plass for, og åpent for, alle.  

 

5. Innledning ved Arild Iversen fra spillselskapet Funcom 
Arild Iversen er lyddesigner for spilldesignselskapet Funcom. Han forklarer og viser ved 
eksempler viktigheten av riktig, men også orginal, musikk i spill. Dette for å få den fulle 
spillopplevelsen. Han foklarer at musikken er det viktigste virkemiddelt vi har for å 
fremstille og overføre følelsen spilldesignerene ønsker spilleren skal få ut av 
opplevelsen.  

 

6. Pause 

 

7. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret 
Knauskoret synger «Virtual insanity». 

 

8. Quiz 
Kahoot ved Torjus Echoff.  

 

9. Sofaprat 

 

10.Spørsmål fra salen 
På talerstolen: 

- Andreas Belboe 
- Helene Haave 
- Øyvind Bentås 
- Dag Audun Kartvedt 



11.Allsang av «Nu Klinger» 
Helene Haave er forsanger. 

 

12.Eventuelt 
På talerstolen:  

- Øyvind Bentås 

 

13.Kritikk av møtet 
Ingen ytringer 

 

14.Møtet er hevet – 20:45 

 

         Møteleder:                                             Referent:  
         Miriam Nesbø                                        Christian Dahl Nielsen 

 


