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Høyreekstremisme 

Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:19 

2. Styreprotokoll 
- Dagsorden godkjennes uten innvendinger 

3. Minneord for John Kristian Evjen 
- Finansstyrets nestleder Magne Mæhre minnes avdøde 

John Kristian Evjen. Storsalen hedrer hans minne med noen øyeblikks stillhet. 
4. Politisk femminutt 

- Ingen ytringer 
5. Innledning ved Håvard Bustnes 

- Dokumentarist som har laget «Hatets vugge» - en film om det greske 
høyreekstreme partiet Gyllent Daggry.  

- Gyllent Daggry har gått fra å være en nisjegruppe med marginal oppslutning til 
Hellas’ tredje største parti 

- Viser trailer til filmen «Hatets vugge»/«Golden Dawn Girls» 
- Vi har et ansvar for å hjelpe de skakkjørte økonomiene for å hindre 

høyreekstremismens vekst  
6. Innledning ved Henrik Evertsson 

- Har vært med på å lage Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne» 
- Jobbet med prosjektet siden sommeren 2014 
- Viser noen klipp fra dokumentaren 
- Det er viktig å snakke med  den nordiske motstandsbevegelsen og ikke om de. 

7. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Symfoniorkester 
- Fremfører «Mars, Bringer of War» fra The Planets av Gustav Holst 

8. Pause  
 



9. Sofaprat med spørsmål fra salen 
Andrea King: Humor er et ufarliggjørende virkemiddel, kan deres filmer være med på å 

normalisere høyreekstremisme? 

Jørgen Gunderengen: Det er skummelt å se Storsalen le av nazister. Er latteren en 

sjokkreaksjon, eller tar vi ikke holocaust-fornektelse på alvor? 

 
Gina Bjerkan: Hvordan opplever dere behovet for å bevise fakta overfor holocaustfornektere? 

 

Gabriel Qvigstad: Bør man forby høyreekstreme organisasjoner? 

 
Ingrid Heiene: Har dere inntrykk av at det finnes et moderat alternativ for høyreekstreme og de 

som synes innvandringspolitikken er for liberal? 

 

10. Orientering om nybygg ved Dag Herrem 
- Finansstyret har vedtatt forbygning mot Nidelva, målet er å forhindre et fatalt leirras ved 

området Bakklandet/Singsaker. Politikere i Trondheim støtter Samfundet på dette. 
Samfundet har valgt å ta initiativ og satser på økonomisk støtte fra kommunen/NTNU 

 
11. Godkjenning av påtroppende styre 

Påtroppende leder av Studentersamfundet, Eirik Sande, vil presentere sitt nyopptatte styre som 
består av: Håkon Eide, Mira Mack Omdahl, Karoline Bernklev, Hanna Arnesen, Sigrid Bergseng 
Lakså, Tor Inge Urke og Magnus Fure Runnerstrøm. 
 
Storsalen godkjenner det nye styret ved akklamasjon. 

12. Eventuelt 
- Ingrid Heiene 
- Gabriel Qvigstad 
- Radio Revolt 

 
13. Kritikk av møtet 
- Ingen ytringer 
14. Møtet er hevet - 21:02 
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