
Samfundsmøte 
18. mars 2017 

 

Kunstig intelligens 
Beslutningsprotokoll 
 

1. Møtet er satt – 19:02 

2. Styreprotokoll  
Møteleder: Gabriel Qvigstad, referent: Miriam Nesbø 

Det meldes følgende fra Styrets protokoll:  

«Styret har vedtatt at medlem nummer 3701145188 utestenges fra Studentersamfundet i 
Trondhjems område, samt utestengelse fra arrangement og virke i regi av Studentersamfundet i 
to (2) måneder og to (2) uker fra ID-kortet ble inndratt 25.02.2017. Dette for å motsette seg 
irettesettelse og bortvisning fra Studentersamfundet av vaktene, og for å gjentatte ganger 
forsøke å ta med medbrakt alkohol inn på Samfundet i åpningstid. Dommen blir gjort gjeldende 
fra 15.03.2017» 
 
«Styret har vedtatt at medlem nummer 2678151754 utestenges fra Studentersamfundet i 
Trondhjems område, samt utestengelse fra arrangement og virke i regi av Studentersamfundet i 
atten (18) dager fra ID-kortet ble inndratt 25.02.2017. Dette for å motsette seg irettesettelse og 
bortvisning fra Studentersamfundet av vaktene. Dommen blir gjort gjeldende fra 15.03.2017» 
 
Dagsorden – godkjent 

3. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Symfoniorkester 
«Arabisk dans», «Hjemkomst», og Dovregubbens hall» 

 

4. Politisk femminutt 
På talerstolen:  



- Bjørn Torkel Dahl 
5. Innledning ved Morten Goodwin 

Forteller at kunstig intelligens kan gjøre masse forskjellige kognitive handlinger bedre enn 
mennesker. Eksempelvis et godt verktøy for diagnostisering av sykdommer, så leger kan 
tilbringe mer tid på pasientene.  

6. Innledning ved Heri Ramampiaro & Sigmund Akselsen 
Snakker om samarbeidet mellom NTNU og telenor om den nye AI-laben.  

7. Pause 

8. Sofaprat 
Gabriel blir med Morten Goodwin og Astrid Undheim i sofaen.  

9. Spørsmål fra salen 
På talestolen:  

- Julian Langlo 
- Benedikt Javorovic 
- Bjørn Torkel Dahl 
- Christian Nielsen 
- Thomas Haraldsen 
10.Resolusjon vedrørende «Students at risk»-initiativet 

Forslaget fremmet av medlem Julie Wood (og medlem Johannes Bjartnes) 
 
Forslag: 
«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 18.03.2017 krever at 
«Students at Risk» skal bli en permanent ordning i Norge, og vil jobbe for at studenter 
og akademikere skal kunne uttrykke seg fritt, uten frykt for trusler og represalier. 
Studentersamfundet mener det er viktig å løfte fram studentaktivister som tør å stå opp 
mot sine egne myndigheter.» 
 
På talerstolen:  

- Forslagsstillere Julie Wood og Johannes Bjartnes 
- Magnus Bjerke, for Styret, instiller at Styret støtter forslaget 

 
Forslaget er vdtatt ved opprekkelse av medlemskort med 199 stemmer for, 0 
stemmer mot, og 3 blanke stemmer.  
 

11.Eventuelt 



På talerstolen: 

- Julie Wood og Johannes Bjartnes 
- Lars Furu Kjelsaas – Stiller til NTNU-styret 
- Mathias Kristiansen – Stiller til ISFiT-president 
- Lars Føleide – Stiller til NTNU-styret 
12.Kritikk av møtet 

13.Møtet er hevet – 20:47 

Møteleder:                                                              Referent: 

Gabriel Qvigstad                                                   Miriam Nesbø

                             

 
 
 


