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Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 18:06 

2. Styreprotokoll 
- Dagsorden godkjennes uten innvendinger 

3. Politisk femminutt 
- Eivind Rindal 

4. Innledning ved Tale Bærland 
- Presenterer Samfundets organisasjonskart 
- Forklarer Styrets rolle gjennom tidene og i dag 

5. Presentasjon av kandidatene 
- Sigbjørn Svinvik 

- Trekker sitt forhåndsmeldte kandidatur og gir 
lykkeønskninger til gjenværende kandidater 

- Eirik Sande 

- Aase Maren Østgaard 

6. Utspørring av kandidatene 
På talerstolen: 
Jan-Henrik Jahren: Hvordan stiller dere dere til kontroversielle 
innledere på Samfundet? 
Dag Audun Kårtvedt: Har kandidatene en hjertesak? 
Eivind Rindal: Hvilket tiår i Samfundets historie vil du la deg inspirere av 
i ledervervet? 
Sindre Alvsvåg: Hvordan vil dere håndtere media? 
Øyvind Bentås: Hvilket politisk verdigrunnlag vil dere ta med dere i 
vervet som leder? 



Elin Anhari: Kunne dere fortalt mer om dere selv? 
Gabriel Qvigstad: Samfundsmøte og onsdagsdebatten er ganske 
passive kanaler, vil dere gjøre noe for å engasjere de som sitter stille og 
lytter? 
Jørn Balterzen: Hva vil du i din periode gjøre for å løfte de mindre 
populære meningene blant studentene? 
Synnøve Vereide : Hvilken type folk vil dere ha med i deres Styre, og 
hvilken type vil dere ikke  ha? 
Felipe : Har dere noen konkrete tiltak for å inkludere internasjonale 
studenter? 
Thomas Eriksen: Hvilket ansvar har Studnetersamfundet for 
studentenes omdømme i byen? Har dere besvar Studentens helse- og 
trivselsundersøkelse (SHoT)? 
Sigrid Solheim: Hva er din drømmedebatt/drømmesamfundsmøte? 
Kristian Svartås : Hvordan skal Trondheim bli Nordens beste studieby? 

7. Pause - 18:58 

8. Kunstnerisk innslag ved SIT 
9. Fortsettelse av utspørring 

På talerstolen: 
Øyvind Bentås  inntar talerstolen og kommer med benkeforslag på 
medlem Kristaver Birkeland Johansen. Styremedlem Jan Henrik 

Jahren overtar som referent. 
 
Kristaver Birkeland Johansen holder en åpningsappell 
Martin Værnes: Hva synes dere om resolusjonene som vedtas? Bygger 
man avstand til de medlemmene som er uenige? 
Jørn Balterzen: Vil du, om du får tillit, ta opp temaene som samfunnet 
ikke er villige til å ta opp? 
Eivind Rindal: Samfundet står foran viktige veivalg, hvordan og på 
hvilke tidspunkt i prosessen vil du involvere Storsalen? 
Mads Tjeldflaat: Har du noen partytriks å vise fram? 
Kjersti B. Mesna: Hva vil du gjrøe bedre enn det forrige styret om du 
blir valgt? 
Herman Dragesund: Har du noen gang gjort noe som er utenfor 
komforstonen? 



Pernille Duvhold: Gjør det du svarte på forrige spørsmål! 
Lars Dahlgren: Hva ville du gjort om Samfundet havnet i en dårligere 
situasjon enn i dag? 
Magnus Sporsheim: _Hva vil du gjøre for å inkludere studenter fra 
mindre campus? 
Anja Andersen: Hvilke tanker har dere om utbygging i høyskoleparken? 

10. Pause - 20:05 
11. Kunstnerisk innslag ved SIT 
12. Fortsettelse av utspørring 

På talerstolen: 
Håkon Pedersen: Tillit til presseetikk for de i Studentmediene, vil Aase 
Maren utdype litt om sitt tillitsbrudd? 
Sindre Alvsvåg: Hva er deres beste egenskap som leder, og hva er 
deres mindre gode egenskap? 
Inga Mageli: Er dere opptatt av ensomhet og hva konkret vil du som 
leder gjøre for å bekjempe ensomhet? 
Kyrre Ryeng: Hvem er din favorittdiktator og hvorfor? 
Per Fridtjof Larssen: Hvilke tre saker på nasjonalt nivå blir overskygget 
av OL? 
Martin Næss: Hvordan vil du tilnærme deg de frivillige som leder? 
Julian Silden Langlo: Hvis du blir oppringt av NRK om at en i ditt styre 
har forgrepet seg på noen, hva ville du ha gjort? 
Elise Hardtvedt Knudsen: Hvordan er det å møte dere i gangen og på 
fest? 
Renate Sørgård: Hvordan skal du oprettholde tillit til Samfundet og deg 
selv som leder? 
Leik Raknes Finne  ønsker å åpne talerstolen for videre utspørring, 
Forslaget blir nedstemt, og talerlisten forblir lukket. 
Bjørn Grimsmo: Det har vært et spennende år, hvordan vil du 
signalisere til alle på huset at de er velkommen, at det er trygt, og at de 
blir lyttet til? 
Synnøve Vereide: Hvordan skal vi tiltrekke oss mer nasjonal 
oppmerksomhet? 
Thomas Eriksen: Still de to andre kandidatene et spørsmål? 



Øyvind Bentås: Elefant i rommet: Nazifest på SS, Ville du ha håndtert 
det annerledes e det sittende Styret? 

13. Avslutningsappeller 
- Eirik Sande 
- Aase Maren Østgaard 
- Kristaver Birkeland Johansen 
14. Avstemning 

Sjef for tellekorps informerer om voteringsorden for urnevalg 
Valget åpner 21:30, urnene stenger 21:55 

15. Pause 
16. Kunstnerisk innslag ved SIT 
17. Resultat av avstemning 

Resultatet presenteres: 
Eirik Sande vinner valget med 62,2% av stemmene 

18. Ekstra valgrunde: Utspørring 

a. Utgår fordi gyldig leder er valgt 

19. Ekstra valgrunde: Avstemning 

a. Utgår fordi gyldig leder er valgt 

20. Ekstra valgrunde: Resultat 

a. Utgår fordi gyldig leder er valgt 

21. Allsang: «Nu klinger» 
22. Eventuelt 

- Sveinung Vaskinn 
- Thomas Eriksen 
- Mads Tjeldflaat 
- Bendik Johansen 
- Øyvind Bentås, PF og Qvigstad 
- Tyler Stewart og Julian Mæhlen 
- Mia fra KSG 
- Kristian Svartås 
- Sindre Alvsvåg 
- Renate fra SM 
- Herman og Elise 
- Carsten fra LØK 
- Styret 17/18 



- Kristaver Birkeland Johansen 
- Hanne fra KU 
- Aase maren Østgaard 
- Fredrik Hanserud 
- Eivind Rindal 
- Gabriel Qvigstad, Nybyggmannen  

23. Kritikk av møtet 
- Øyvind Bentås 
- Jørn Balterzen 
- Thomas Eriksen 

24. Møtet er hevet - 22:56 
 
Møteleder Referent pkt 1-8 

 
 
 
 
Tale Bærland Kristaver Birkeland Johansen 

 
 

Referent pkt 9-21 
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