Festmøte
04. februar 2017
Kunsten å tale
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt– 19:04
2. «Stars and stribes» ved Strindens
Promenadeorchester
3. Styreprotokoll
Styret melder fra Styreprotokollen følgende:
«Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 059652 utestengelse fra Studentersamfundets
områder og virke, samt inndragelse av medlemskort og ID-kort i 2 (to) måneder etter ID- og
adgangskort ble inndratt 23.01.2017. Medlemmet idømmes også erstatningsansvar for sin andel
av det som ble hentet ut av Samfundets lager natt til 20.12.2016. Dette for å ha brutt tilliten
Studentersamfundet har gitt medlemmet som gjengmedlem gjennom tilgang til Huset utenfor
normal åpningstid. Dommen blir gjort gjeldende fra 30.01.2017, og medlemmet vil bli kontaktet
av Daglig leder i Studentersamfundet i Trondhjem om erstatningskravet»
«Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 063928, 785244111, 047284, 065743, 090826,
2678229930, 090570, 092044 erstatningsansvar for sin andel av det som ble hentet ut av
Samfundets lager natt til 20.12.2016. Dommen blir gjort gjeldende fra 30.01.2017, og
medlemmene vil bli kontaktet av Daglig leder i Studentersamfundet i Trondhjem om
erstatningskravet»

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

4. Innledning ved Daniel Orrells
Dr. Daniel Orrells ved King’s College problematiserte og diskuterte hva som skjer når en
demagog, en person som blir leder gjennom å spille på følelser, og ikke nødvendigvis

sannheter, blir leder. Han trekker inn viktigheten av å studere, og de klassiske tankene, nettopp
for å kunne diskutere dette. Dersom

man ser tilbake til Platons Republikken, og det gamle
Athen kan man se at Platon og Sokrates ga opp demokratiet på grunn av at demokratiet valgte
en demagog, som igjen ble til en tyrann. Orrells avslutter med å spørre om vi kommer til å gi
opp demokratiet.

5. Innledning ved Aslak Rostad
Førstelektor Aslak Rostad ved NTNU viser oss viktigheten av retorikk gjennom å trekke fram
retoriske tabber hos norske politikere. Eksempelvis da Jonas Gahr Støre adresserte Siv Jensen
i en spørretime med: «Takk for i går!, eller det er vel mer takk for i dag tidlig».

6. Sofaprat
Sofapraten holdes av Gabriel Qvigstad

7. Pause – 19:54
8. Kunstnerisk innslag ved Pirum
Pirum synger «Montebello» og «Zonja»

9. Innslag fra retorikkursdeltakere
-

Christian Nielsen på talerstolen presenterer kursene deltakerne har vært gjennom
Film fra kursene
Retorikkonkurranse mellom Per Fritjof Larssen og Gustav Gunnerud. Gustav Gunnerud
går av med seiren etter bedømming av Thea Thorsen som er førsteamanuensis i
klassiske fag, Daniel Orrells, og Aslak Rostad.

10. Åpen talerstol
På talerstolen:
-

Christian Nielsen
Eirik Vågeskar
Aslak Røkke
Henrik Stamnes Dahl
Tor-Einar Siebke
Magnus Bjerke
Eivind Rindal

11. Allsang: «Nu klinger»
Forsanger: Eirik Vågeskar

12. Eventuelt
På talerstolen:
-

Tormod Gjestland
Tale Bærland melder sitt kandidatur til leder

-

Gabriel Qvigstad minner om at han er tilgjengelig for spørsmål angående ledervervet, og
ledervalget 1.mars

13. Kritikk av møtet
På talerstolen:
-

Tormod Gjestland
Magnus Bjerke

14. Møtet er hevet – 21:13
Ordstyrer:

Referent:

Gabriel Qvigstad

Miriam Nesbø

