Samfundsmøte
8. september
Å drepe døden
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - 19:04
2. Styreprotokoll
- Forslag: Punkt 3 legges til. Punkt 8 og 9
bytter plass. Dagsorden godkjent med
merknader
- Disiplinærsak H01/18:
Styret har vedtatt at medlem nummer 2737923044
utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjems område og
virke fram til 1. september 2020. Dette for grov seksuell
trakassering av verbal, ikke-verbal og fysisk karakter mot
andre frivillige. Dommen blir gjort gjeldende fra lørdag 8.
september 2018.
3. Hovedresultat fra SHoT-undersøkelsen 2018 ved Martine
Lysebo
Martine Lysebo presenterer tall fra undersøkelsen.
Trondheim er norges beste studieby. Har høyest alkoholbruk
blant studenter i Trondheim. 1 av 4 har alvorlige psykiske
symptomplager. 27 % av studentene er ofte eller svært ofte
ensom. Trondheim ligger best an, men vi skal fortsette å
seile foran.
4. Politisk femminutt
4.1: Eivind Rindal: Den internasjonale saken Pride!

En bevegelse som har pågått kontinuerlig i 50 år. Starten på
Trondheim Pride er nå. Oppfordrer de i salen til å gå i
parade.
Benedikt Erikstad Javorovic: Personer i politiske verv som
blir dømt for seksuell trakassering eller overgrep bør ikke få
ha lederverv eller tillitsverv.
5. Innledning ved Sigrid Bratlie
- Aldring fra en molekylærbiologs perspektiv
- Nye teknologier som kan bremse aldringsprosessen
- Ser til naturen og organismer som ikke eldres
- Skal løse “problemet” aldring og har funnet mange mulige
måter å gjøre det på
- Forebygge sykdommer relatert til aldring
- Kan tilføre ungt blod. Da lever man lenger
- Nøkkelen er stamceller. En viktig brikke blir å finne ut helt
hvordan de fungerer. Kan da “skru tilbake stamcellenes
biologiske klokke”.
- Om ikke vi kan forbedre egne stamceller, kan vi få tilført nye
stamceller.
- Kan bruke immunoterapi på kreftceller.
- Kan erstatte gamle og syke organer
- Genterapi er også et alternativ
- Transplantasjon av nye hjerneceller
- Men, hva skjer hvis vi lykkes? Skal vi jobbe? Skal vi være
pensjonister veldig lenge? Hva blir kostnaden?
- Hvor gammel ønsker vi egentlig å bli, og ønsker vi egentlig
det valget?
6. Innledning ved Ole Martin Moen
- Filosofiens side av denne saken
- Om du faller om en dag, vil veldig mange mennesker forsøke
å holde døden på avstand
- Aldring er en dødsprosess som tærer på deg sakte. Skal vi
ikke forsøke å holde aldring på avstand da?

- Se på det som en drage som dreper mange hver dag. Skal
man forhindre dragen? Den er jo naturlig og den har vært der
veldig lenge. Det er mange som har bygget sin inntekt rundt
dragen og det vil være kostbart å fjerne den.
- Er av den formening at aldring bør motarbeides.
- Samtidig som at det sies at døden ikke er noe å være redd
for, skal man ikke fremme døden gjennom aktiv dødshjelp.
- “De som vil leve lenge, må dø, mens de som ønsker å dø,
må leve lenge”.
- Bør søke å forhindre døden, men blir framtida bra? Skal vi
egentlig forsøke å leve evig?
- Spørsmålet om evig liv er kanskje ikke så relevant, men vi
kan klare å leve veldig lenge.
- Framtida vil se rart på oss om vi ikke forsøker.
7. Innledning ved Erik Tunstad
- Evolusjonsbiolog
- Døden er en velsignelse. Evig liv er et prosjekt for tapere
mens evig liv er for tapere.
- Sex og kjønnet formering og liv henger sammen.
Seleksjonspresset er der. Sex og død slik vi tenker på det i
dag er en relativt ny oppfinnelse.
- Risiko ved det å leve. De som dør naturlig, lever i snitt ikke
så mye lenger enn de som dør av ulykker.
- Poenget er det evolusjonære. Siden vi uansett dør, har
evolusjonen satset pengene sine på ungdommen.
- Er selv ikke redd for å dø. Vil ikke dø, men vil heller ikke leve
evig.
- Om vi lever evig vil vi kjede oss, bli veldig mange og evig liv
kobler oss dessuten fra evolusjonen. Da blir vi ikke oppdatert
og kan sees på som en fem år gammel laptop eller en
iPhone 2.
- En arts individer som lever evig, vil tape på sikt.
- Transhumanismen handler om folk som er
teknologiorienterte og som sympatiserer med tanken om å

kontrollere menneskets framtidige evolusjon ved hjelp av
teknologiske nyvinninger. Aldring skal avskaffes.
- Har da evne til å leve veldig lenge.

8. Kunstnerisk innslag ved Pirum
- Pirum synger Trøst
- Pirum synger Den Gyldne Middelvei
9. Pause 19:53-20.11
10.

Sofaprat med spørsmål fra salen.
- Magnus Fure Runnerstrøm og innlederne (Sigrid Bratlie, Ole
Martin Moen og Erik Tunstad) står for sofapraten.
- Magnus gir orientering om hvordan stille spørsmål og
dagens Kahoot
- Kahoot
- Det snakkes litt om døden og dens rolle i framtida. Deretter
stilles det spørsmål fra salen
9.1 Einar Urdahls: Hvorfor skal framtidas mennesker ønske å
gjenopplive alle de som ligger nedfryst?
9.2 Marius Rye: Frarøver vi framtidas generasjoner å bli gammel?
Lever vi ikke allerede evig gjennom våre barn og barnebarn?
9.3 Bent Johansen: Hvorfor vil folk ha evig liv?
9.4 Julian Silden Langlo: Hvis døden er et teknisk problem, kan vi
ikke bare løse det, og så kan de som blir lei bare ta livet av seg?
9.5 Atle Engebø: Er du redd for følgende scenario: Selskapet som
fryser deg ned går konkurs og selger deg og alle de andre som er
fryst ned til Kina. På dette tidspunkt har du ingen venner eller
familie som husker deg eller savner deg. Kina vekker deg til live,
doper deg ned og bruker deg som slave.

11. Eventuelt
11.1 Eivind Rindal: Pride House sine debatter. Delta!
11.2: Julian Silden Langlo: Start møtet tidligere
12. Kritikk av møtet

12.1: Gabriel Qvigstad: Ros til sittende styre.
13. Møtet er hevet. Eirik takker gjengene som har bidratt og
innlederne. Møtet heves klokken - 21.16
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