Samfundsmøte
28. januar 2017
Makteliten
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:05
2. Styreprotokoll
Fra Styrets protokoll vil vi informere om at behandlingen av
lovforslaget vedrørende §22 Gjengene, som ønsker å gi Styret rett til å innvilge medlemsrett for
gjengmedlemmer i særskilte tilfeller, blir mest sannsynlig utsatt til første ordinære
Samfundsmøte etter ISFIT. Det er fremmet flere lovforslag vedrørende ikkemedlemsberettige
gjengmedlemmer og medlemskap. Denne prosessen startet på generalforsamling i april, og
Storsalen har til nå kommet fram til at ikke-medlemsberettigede kan bli tatt opp som
gjengmedlemmer i særskilte tilfeller. Det har nå kommet inn to nye forslag om samme tema.
Ettersom medlemssaken har vært fremmet i forskjellige former det siste året, ønsket vi å
behandle begge to sammen. Dette vedtok vi i samråd med Rådet, men vi har i ettertid funnet ut
at dette var noe utenfor vårt mandat. Rådet har snakket med forslagsstiller Øyvind Bentås og de
har blitt enige om å utsette forslaget. Dersom noen lurer på noe vedrørende saken oppfordrer vi
til å ta kontakt med Styret.

Ordstyrer – Gabriel Qvigstad, referent – Miriam Nesbø
Dagsoden – godkjent

3. Politisk femminutt
4. Innledning ved Marianne Nordli Hansen
Professor i sosiologi ved UiO forklarer hvordan eliter med mye makt kan føre til et problem for
demokratiet. De mer samlet og mindre elite, de større problem er det for demokratiet.

5. Innledning ved Aksel Braanen Sterri

Fungerende debattredaktør forklarer at eliter og makt ofte blir forklart som, men ikke
nødvendigvis er det samme. Makt er når noen kan påvirke oss til å gjøre noe vi ikke
nødvendigvis ellers ikke ville gjort. Det store problemet er dersom makt flyter over i andre
sphærer. Eksempel når penger kan kjøpe politisk makt.

6. Pause – 19:43– 19:59
7. Sofaprat
Torjus Eckhoff holder sofaprat med Hansen og Sterri.
Innlederne beskriver hverandres makt.

8. Spørsmål fra salen
På talerstolen:
-

Pål Lilleengen
Eivind Rindal
Helena Filar
Anders Såstad
Per Fridtjof Larssen
Christian Nielsen
Thomas Eriksen

9. Eventuelt
På talerstolen:
-

Leif Arne Hatlem
Eivind Rindal
Eirik Angård

10. Kritikk av møtet
På talerstolen:
-

Tormod Gjestland

11. Møtet er hevet
Ordstyrer:

Referent:

Gabriel Qvigstad

Miriam Nesbø

