Samfundsmøte
14. januar 2017
Dark Web
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:05
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent
Møteleder Gabriel Qvigstad, referent Miriam Nesbø

3. Politisk femminutt
På talerstolen:
-

Eivind Rindal

4. Innledning ved Britta Hale
Professor Britta Hale ved NTNU forklarer hvordan det åpne nettet, deep web, og dark
web skiller seg fra hverandre, og hvordan hjelpemidler for anonym nettilgang som
foreksempel Tor fungerer. Hun forteller også om hvordan Tor ikke kun er negativt, men
også kan være positivt når det kommer til politisk aktivisme, og å eksempelvis omgå
stater som Kina og Irans blokkering av eks. Facebook.

5. Innledning ved Inger Marie Sunde
Professor Inger Marie Sunde ved Politihøyskolen forklarer utviklingen av Norges
etterforskning av nettkriminalitet, og kriminalitet på nett. Hun forkuserer spesielt på

overgrep av barn. Sunde fokuserer mye på hvilke rammer vi diskuterer innenfor, og at
når vi er innenfor rettsstaten Norge må vi forholde oss til det.

6. Pause – 19:56
7. Sofaprat
Vilde Larsen representerer Styret i sofaprat med Britta Hale, Inger Marie Sunde, og
Anders Kringstad. Kringstad jobber i IT-hjelpen og er tidligere medlem av IT-komiteen
på Samfundet.

8. Spørsmål fra salen
På talerstolen:
-

Eirik Vågeskar
Jens Fredrik Nakken
Johan Loudon

9. Godkjenning av budsjett
På talerstolen:
-

Nestleder Magne Mære presenterer budsjettet på vegne av Finansstyret(FS)
Nestleder Norvald Ryeng på vegne av Rådet finner budsjettet i henhold til
lovene, og råder Storsalen til å godkjenne budsjettet.
Øyvind Bentås
Leder Dag Herrem i FS
Fredrik Andersen

Budsjett for 2017 godkjent av Storsalen ved akklamasjon

10. Behandling av to lovforslag
På talerstolen:
-

Øyvind Bentås legger frem sitt lovforslag i §2.2. Medlemmer

Dagens bestemmelse lyder:
§ 2.2. Medlemmer
«Med samtykke fra Styret kan andre personer med høyere utdanning bli medlemmer av
Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under pkt. 1.»
Bestemmelse foreslås endret til:

§ 2.2. Medlemmer
«I særskilte tilfeller, med Styrets samtykke, kan personer over 18 år som ikke oppfyller kravene
under pkt.1 bli medlem av Studentersamfundet.»

-

Dag Herrem legger frem sitt lovforslag i §22. Gjengene om å legge til
understrekede setninger.

§22 Gjengene
Det er opprettet gjenger til å løse spesielle oppgaver innen Studentersamfundet.
Gjengene velger selv sine nye gjengmedlemmer blant Studentersamfundets medlemmer. Alle
gjengmedlemmer er å betrakte som tillitsrepresentanter for Studentersamfundet, og er
ansvarlige overfor Studentersamfundet i henhold til § 15.4 Mistillitsforslag og § 16
Interpellasjoner.
Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfelle samtykke
til valg av nye gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet. Gjengmedlemmer
uten medlemsrett fritas fra pliktig medlemskap frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett, jfr
§ 28.
Finansstyret kan opprette og legge ned gjenger ut fra Studentersamfundets behov til enhver tid.
Gjengenes sammensetning, plikter og fullmaktsområder blir fastsatt av Finansstyret i samråd
med Styret og gjengene (se § 27 Instrukser og reglementer). Alle gjenger ledes av en gjengsjef
som er ansvarlig ovenfor Finansstyret. Gjengsjef skal velges av medlemmene i vedkommende
gjeng, og skal presenteres for Studentersamfundet. Tjenestetiden for en gjengsjef er normalt ett
år.

-

-

Nestleder Norvald Ryeng på vegne av Rådet godkjenner at begge forslagene er
formelt i orden.
Magnus Bjerke presenterer Styrets innstilling om å kun godkjenne §22.
Aleksander Skre
Øyvind Bentås
Norvald Ryeng for Rådet forklarer ønskelig voteringsorden. Rådet har rådet
Styret til å først holde avstemning mellom de to forslagene, før forslaget som
vinner behandles videre.
Christian Tellnes
Martin Osnes
Kennet Skralthaug
Håvard Bertelsen
Eivind Rindal
Øyvind Bentås
Eivind Rindal

-

-

Eirik Vågeskar
Aleksander Skre
Eirik Vågeskar
Martin Osnes
Christian Nielsen
Tormod Gjestland
Dag Herrem forklarer at han og Øyvind Bentås har snakket om en mulig
endring av lovforslaget i §2.2. Gjengene.
Øyvind Bentås bekrefter dette
Kristoffer Monsen
Norvald Ryeng for Rådet forklarer at dersom et nytt lovforslag kommer opp
kan det ikke behandles på kveldens møte da det er gjort for store endringer
siden lovforslaget ble lagt ut.
Bjørnar Lilleberre
Eirik Vågeskar
Erland Årstøl
Aase Maren Iversen Østgaard
Øyvind Bentås trekker sitt forslag, og ønsker at Storsalen godkjenner
lovforslag i §22. Vil fremme et nytt forslag i §2.2.
Magne Halvorsen

Avstemning om lovforslag i §22. Gjengene.
For: 103, mot: 1, blank: 6
Med 103 stemmer for er lovforslaget vedtatt.

11. Eventuelt
12. Kritikk av møtet
På talerstolen:
-

Øyvind Bentås
Kjell Robin Eikrem
Dag Herrem

13. Møtet er hevet – 22:34
Møteleder:

Referent:

Gabriel Qvigstad

Miriam Nesbø

