Festmøte
21. april 2018
Konspirasjonsteorier
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - 19:12
2. «Stars and Stribes» ved Strindens
Promenadeorchester
3. Styreprotokoll
- Dagsorden godkjennes ved akklamasjon
4. Festtale ved Fredrik Sjaastad Næss
- Forteller om sin fortid som student ved NTNU og som frivillig på
Samfundet
- Skryter av kanonen til Regi, og at han nesten fikk infarkt.
- Hva er Konspirasjonspodden og hvordan oppstod den?
- Skulle i utgangspunktet være en podkast om fotball-EM, men
den var uinteressant.
- Hvorfor fenger konspirasjonsteorier så mange?
- Gjør verden litt mer spennende. Tanken på at Elvis lever
et sted der ute er veldig kul.
- Håper vi får en konspirasjonskveld uten like!
5. Sofaprat
- Ordstyrer Kristaver ønsker velkommen og spør om hvordan de
kom i gang med arbeidet med podkasten
- Bjørn Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss forteller om
hvordan de møttes gjennom standup på Latter

- Konspirasjonspodden har nok blitt så populær fordi den gjør
konspirasjonsteorier mainstream
- Hva er en god konspirasjonsteori?
- Må ha mange beviser og gjerne konkrete, håndfaste
beviser
- Fredrik håper så fryktelig at mange av teoriene skal
stemme
- Finnes det farlige konspirasjonsteorier?
- I aller høyeste grad, man må huske på at det finnes
mange idioter der ute
- Verken Bjørn Henning eller Fredrik vil identifisere seg som
konspirasjonsteoretikere selv om google-historikken skulle tilsi
det
6. Kunstnerisk innslag ved Strindens Prom.orch
7. Pause
8. Sofaprat med spørsmål fra salen
- Hvorfor finnes det “alternative sannheter”, eller
konspirasjonsteorier rundt absolutt alt
- Hvorfor finnes det så mange gjengangere? CIA, Illuminati,
Frimurerne etc
- Er Finland bare oppspinn? Fredrik har aldri vært i Finland så
han tror at Finland bare er fake news
- Begge i sofaen er enig om at Jan Wiborg-saken sannsynligvis
er den beste konspirasjonsteorien
- En liten gjennomgang av teoriene rundt drapet på Jan Wiborg
- Hva er den sykeste konspirasjonsteorien?
- Fredrik: Reptilmennesker!
- Bjørn Henning: Månen eksisterer ikke.
9. Kahoot med gjeve premier
10. Allsang: “Nu klinger”
- Anmodning om forsanger var glemt, men Strindens spilte opp!
11. Eventuelt
- Gustav Gunnerud

12.
13.

Kritikk av møtet
- Øyvind Bentås
Møtet er hevet
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