Samfundsmøte
01. april 2017
Genmodifiserte organismer
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:02
2. Styreprotokoll
Fra Styrets protokoll meldes det følgende:
«Styret har vedtatt at medlem nummer 2678368058 utestenges fra Studentersamfundet i
Trondhjems område i to (2) måneder og to (2) uker. Dette for å motsette seg irettesettelse og
bortvisning fra Studentersamfundet av vaktene, samt for aggressiv oppførsel mot
Studentersamfundets vakter som endte i tilkalling av politiet 11.03.2017. Dommen blir gjort
gjeldende fra 31.03.2017»
«Styret har vedtatt at medlem nummer 3098172038 utestenges fra Studentersamfundet i
Trondhjems område og virke fram til femtende (15) august. Dette for uakseptabel oppførsel på
Studentersamfundet flere kvelder i midten av mars 2017. Dommen blir gjort gjeldende fra
01.04.2017»
Dagsorden – godkjent

3. Politisk femminutt
– Ingen talere

4. Innledning ved agronom og journalist Øystein Heggedal
Legger fram at det er mye støy i diskusjonene rundt GMO. GMO er ikke en ny teknologi, og at
praksisen ikke er stort forskjellig fra slik vi har gjort det tidligere. Demonisering av GMO kan
komme av mangel på informasjon og kunnskap om radioaktiv og kjemisk mytaginose, som er
metoden for å endre planters egenskaper som vi har brukt siden 1950-tallet. I en rasjonell

verden ville GMO vært å foretrekke over radioaktiv og kjemisk mytaginose. Diskusjonen handler
mer om kritikk av det internasjonale jordbruket, enn om GMO.

5. Innledning ved gruppeleder Jan Vindheim i Miljøpartiet de grønne
Vindheim er enig med Heggedal i at diskusjonen går på feil nivå. Likevel trekker han fram at de
fleste statene i verden ønsker ikke å innføre GMO-produkter på sine åkre. En bred gruppe
politiske og miljøpolitiske grupperinger som er imot innføring av GMO i Norge. Skal da alle disse
være idioter, spør Vindheim. De store multinasjonale selskapene er ikke rene altruister som
jobber for at flere skal få tilgang på sunn mat. De er rene kapitalister. Vi har heller ikke sett de
fantastiske resultatene som disse firmaene snakker om. Det er et føre-var-prinsipp som ligger til
grunne for denne politikken. De fleste andre stater i Europa og verden er enige med norske
politikere om at det er for tidlig med en utbredt bruk av GMO.

6. Sofaprat
Vilde Larsen fra Styret, Jan Vindheim, og Øystein Heggedal

7. Pause
8. Kunstnerisk innslag ved Trondhjems kvinnelige
studentersangforening og Snaustrinda spelemannslag
«Hopparen» og «Snåle mi jente»

9. Spørsmål fra salen
På talerstolen:
-

Mathilde Enkerud
Oscar Blakstad
Thormod Buvarp
Dag Audun Kårtvedt
Ragnhild Møgdal
Eirik Sande

10. Godkjenning av det påtroppende Styre
Matieu Lund, Arne Sund, Kjersti Berge Mesna, Agnes Dalgard, Jan Henrik Jahren, Kristaver
Johansen, og Synnøve Vereide – Godkjent

11. Rådets innstilling til Finansstyret
Rådet innstiller Dag Herrem (leder for 2 år), Amund Aarvelta (medlem for 2 år), og Silje Vestues
Kjeldstad (for 2 år) til gjenvalg.

12. Eventuelt
-

Tale Bærland
Tormod Gjestland – leverer interpellasjon angående tekniske gjenger og lysforhold på
samfundsmøte

-

Trine-Lise Helgesen
Tyler Stewart

13. Kritikk av møtet
– Ingen talere

14. Møtet er hevet – 20:54
Møteleder:
Gabriel Qvigstad

Referent:
Miriam Nesbø

