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Dagsorden
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Valg av medlemmer til Rådet
4. Resolusjon vedrørende Klimasøksmål Arktis
5. Samfundetleder tar ordet
6. Interpellasjon vedrørende temafest
7. Åpen talerstol
8. Eventuelt
9. Kritikk av møtet
10. Møtet er hevet
Resolusjon om Klimasøksmål Arktis (pkt 4) samt interpellasjon fremmet
av Håvard Bertelsen (pkt 5) er vedlagt Dagsorden.

Resolusjon vedrørende Klimasøksmål Arktis
Fremmet av Oddvin Østmo

"Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte den 18.11.17 støtter en

saksøking av staten gjennom Klimasøksmål Arktis for brudd på grunnlovens miljøparagraf §
112, som skal sikre vår og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima. Vårt grunnlag for

dette er at dagens klimaendringer, som i stor grad skyldes forbrenning av fossile brensel, er
et allmenn faktum blant klimaforskere, og at oljeutvinning bidrar til disse klimaendringene
som vil forverre levekårene for fremtidige generasjoner."
Bakgrunn for resolusjonen blir lagt frem på møtet

Interpellasjon vedrørende temafest på Selskapssiden lørdag 11. november
Fremmet av Håvard Bertelsen

“Jeg ønsker en redegjørelse fra Kafé og Serveringsgjengen om hvor lenge det var planlagt
at festen på Selskapssiden lørdag 11. november var ment å ha innslag av nazistisk

symbolikk, og hvor langt dette ble kommunisert oppover i gjengstrukturen deres. I tillegg vil
jeg vite om det ble søkt tillatelser fra myndighetene for noen av rekvisittene som ble brukt.

Videre ønsker jeg en redegjørelse fra Driftsstyret om hvilken informasjon om festens innhold
som ble formidlet til dem da samtykke til fest med temaet “politisk ukorrekt” ble gitt.

Jeg ønsker videre en grundig redegjørelse fra Finansstyret om hvilken informasjon som ble

formidlet til dem om arrangementet, og hvorvidt Finansstyret har godkjent temaet. Videre vil
jeg vite hvorfor Finansstyret, som øverste ansvarlig for gjengdriften, tilsynelatende har latt
Styret håndtere saken alene i offentligheten, med unntak av en kort kommentar i

Adresseavisen. Jeg vil også vite hvilke tiltak Finansstyret kommer til å gjennomføre for å
sikre at arrangement inne i Samfundsbygningen aldri igjen kan forstås som et brudd på

organisasjonens lovverk, og skade vårt omdømme. Jeg vil til slutt vite om denne hendelsen
kommer til å få konsekvenser for gjengenes ansvarsfordeling med tanke på arrangement i
Studentersamfundet, og om Finansstyret kommer til å ta sin del av ansvaret for denne
hendelsen.”
Bakgrunn for interpellasjonen blir lagt frem på møtet

