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1. Møtet er satt 19:32
2. Styreprotokoll
a. Medlemmet Øyvind Bentås foreslår å stryke
punkt 4 fra Dagsorden. Forslaget faller med
stemmetallene 35 for, 247 mot, 46 avholdende
b. Dagsorden godkjennes etter Styrets innstilling
3. Politisk femminutt
a. Ingen ytringer
4. Innledning ved Hans Jørgen Lysglimt Johansen
- “Tenk hva vi har unngått ved at Hillary Clinton ikke er
president i USA.”
- Forklarer litt om sin rolle i det offentlige ordskiftet
- “Min rolle er som en enfant horrible - jeg sier det ingen
tør å si!”
- De neste 7 årene med Trump som president vil folk møte
seg selv i døra, løgnerne skal rives ned fra sine pidestaler,
sannheten vil komme for en dag - “Make America Great
Again!”

5. Innledning ved Anders Tvegård
- Donald Trump: Twitter in Chief!
- Forholdet mellom Rex Tillerson og Trump
- Mye viktig bak kulissene
- Utnevnelse av kongress
- Høyesterettsdommere
- Donald Trump har en stirrekonkurranse med Nord-Korea
- Hvem blunker først?
- OL i Pyongchang kan bli viktig
- Det vil komme en handelskrig med Kina
- Demokratene har gått i seg selv, må erobre kongressen
- Et mål om å stille Trump for Riksrett
- 7 nye år er kanskje mulig
- Demokratene samler gode kvinnelige kandidater
- 2018 kan bli kvinnenes år!
- (vill jubel fra salens kvinner)
6. Innledning ved Henrik Heldahl
- Det siste året har skapt et nytt narrativ
- Debatten er blitt mer polarisert
- Blitt “reaksjonær” debatt
- “Trump Derangement Syndrome”
- Er Ivanka den mektigste Trumpen?
- Diskusjon om Mitt Romney og Jeff Flake
- De to mest høylytte Trump-motstanderne innad blant
Republikanerne
- Det politiske sentrum har forsvunnet

- Det er mye vanskeligere å ha en god debatt når
sentrum og det moderate har forsvunnet.
7. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret
- Fremfører “Crazy” av Gnarls Barkley
- “Highway to Hell” av AC/DC
8. Pause
9. Sofaprat
- Har det siste året gått bra?
- HH: IS-krigen har gått bra, Trump har fått igjennom en
skattereform. Mye har gått bra fordi lite har gått galt, på en måte.
Den politiske kontrollen har ikke gått like bra
- Så økonomien går bra, men populariteten er svak - hvorfor det?
- AT: Flertallet i USA jobber ikke på Wall Street.

De merker

ikke den økonomiske veksten som børsene har. Populariteten er
stabilt lav på rundt 36-46%, og rundt 40% per nå.
- HL: Det er god grunn til å tro at alt går bra!
- Er Trump-administrasjonen stabil eller fungerende?
- HL: Det er mange skandaler, men de facto så fungerer det?
- HH: Han gikk jo til valg på nedbyråkratisering, så det at bare en
brøkdel av hans stab er blitt fylt er jo noe, hehe….
- AT: Men nå som Steve Bannon er ute, hvem er det da Trump kan
høre på?
- Kristian Kahrs: Hillary lovet flyforbud over Syria - som kunne vært
problematisk mot Russland - har vi unngått tredje verdenskrig?
- AT: Hva Hillary ville gjort blir hypotetisk og spekulativt.
- Men IS’ nedknusing regnes som en av Trumps største politiske
seire - er det egentlig hans fortjeneste?

- AT: Generalene har fått friere spillerom under Trump, mens under
Obama var det mye mer detaljstyring.
- Anders Såstad: I hvilken grad har Trump en ideologi?
- HH: Han har ingen ideologi - og det er en av hans store fordeler.
Om han vil kan han samarbeide med Demokratene
- AT: Det finnes ingen “Trumpisme” - mye er tradisjonelt
republikansk tankegods, men han vingler litt.
- HL: Hans eneste ideologi er trumpisme - men det vet vi ikke hva
er, hehe!
- Karl Sagmo: Kan dere snakke om polarisering?
- HL: I dag er det så polarisert mellom Demokratene og
Republikanerne at de har sluttet å spise lunsj sammen i
Washington!
- Torkil Kahrs: Holdes Trump politisk i live av
medieoppmerksomheten?
- HH: Han vet definitivt å bruke media til sin fordel, og er utrolig
dyktig på å manipulere massemediene.
- Bruker han kontroversielle ytringer for å få fokus bort fra sine egne
skandaler?
- HH: Trolig gjør han nok det, men det er ikke en falsifiserbar
påstand
- Bendik Maliks: Er trumpisme egentlig bare en revitalisert
nasjonalisme?
- AT: Trump vil jo sette Amerika først, foran alle andre land - som
f.eks at soldatene skal vokte egne grenser og ikke være opptatt på
operasjoner i utlandet
- HL: Han sprer håp om en ny tid med forandring!

- AT: HOPE and CHANGE?
- HL: Hehe, ja håp og forandring..
- AT: Men hva er “Make America Great Again”? Når er America
Great Again?
- Kjetil Østhus: “En nasjon uten grenser er ingen nasjon…” - vant
Trump valget på masseinvandring?
- HL: Utvilsomt.
- HH: Republikanerne har vunnet innvandringsnarrativet. Det er et
unyansert narrativ, men det har svært høy relevans i dagens USA.
- Magnus Bjerke: Hva er greia med golf?
- AT: Det er litt gøy fordi Trump kritiserte Obama for hans tidsbruk
på golfbanen.
- Elise Landsem: Hvorfor støtter folk Trump?
- HL: Han tør å si sannheten som massemediene skjuler! NRK er
fake news!
(faser videre ut i en lang irrelevant diskusjon om hvorvidt NRK er fake
news)
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12.

Møtet er hevet - 21:52
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