Samfundsmøte
12. januar
Ytringsfrihetens grenser
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - 19:03
294 tilskuere.
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent
Videre har styret dette å melde fra styrets protokoll:
Disiplinærvedtak H03
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 59779385
utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, samt
inndragelse av medlemskort i fire - 4 - måneder, til og med
01.01.2019. Dette for å ha avfyrt et brannslokningsapparat i heisen
på søndre side og uakseptabel oppførsel i etterkant, kvelden 1.
september 2018. Dommen blir gjort gjeldende fra 1. september
2018.”
Disiplinærsak H05
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 2453608496
utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, samt
inndragelse av medlemskort og ID-kort i 6 (seks) uker fra 1. januar.
Dette for å ha malt på veggene i offentlige og private lokaler natt til
11. november 2018. Dommen blir gjort gjeldende fra 01.01.2019.”

3. Politisk femminutt
3.1: Eivind Rindal: Fortsetter statsministerens tale, men mener det
er uansvarlig at landets øverste leder oppfordrer landets
innbyggere til å føde flere barn. Dette på grunn av klimaet. Ikke
flere fødte nordmenn, men flere nye landsmenn!
3.2: Alf Mikael Constantinou: Ytring om ytringsfriheten.
Ytringsfriheten er lett å forsvare i et homogent samfunn, men
vanskeligere i et heterogent samfunn.
4. Kunstnerisk innslag ved Strindens Promenade Orchester
Strindens Promenade Orchester spiller.
5. Sofaprat med spørsmål fra salen
I sofaen: Frank Rossavik og Shurika Hansen.
- Ytringsfriheten bør begrenses der det er oppfordringer til drap og
terror, men den skal ikke begrenses i forbindelse med religiøse
tegn og meninger.
- Hvem skal bestemme hvor grensene går?
- Hvem tør vi overlate ansvaret for ytringsfriheten til?
- Det skal være fare for en annens liv for å begrense
ytringsfriheten.
- Sjikane av enkeltpersoner.
- Andre grunnleggende rettigheter er helt avhengige av
ytringsfriheten
- Det er viktig å høre de ekstreme meningene for å kunne gjøre
noe med dem. Derfor er det avgjørende å motarbeide
no-platforming.
5.1 Alf Mikael Constantinou: Hvis personer kommer til land utenfra
og jobber aktivt for å splitte landet, bør disse personenes
ytringsfrihet begrenses.
- Også de som har ekstreme meninger skal ikke utestenges. Vi må
lytte til dem og finne ut hvem de sier det til.
- Det er et særkrav at man skal ha rett til å stenge ute meninger i
debatten.

6. Pause 19:58-20:10
7. Sofaprat med spørsmål fra salen
7.1 Mohammed Abdullahi: Hvis ytringene dine fører til at noen
andre går ut og skader noen som følge at det du sa, er ytringene
dine akseptable da?
7.2 Per Kaas: Bør sosiale medier lovreguleres? Facebook fjerner
enkelte stemmer i debatten. Hva syns dere om det?
7.3 Per Fridtjof Larssen: Islam er ikke det eneste temaet under
ytringsfrihet. I hvilken grad har du rett på en plattform?
7.4 Eivind Rindal: Ytringsfriheten er truet i arbeidslivet. Mange får
sparken for det de ytrer. Tolerer vi at våre kolleger ytrer seg? Vi
kjenner alle noen som lider under konsekvenser av sine ytringer.
Vi må ta ytringsfriheten på alvor!
7.5 Marcus Grand: Blasfemilover er ikke forenelig med
religionsfrihet. Blasfemilover hører ikke til i sekulære samfunn med
religionsfrihet.
7.6 Kjetil Østhus: Er venstresidas journalister den største fienden
til ytringsfriheten?
7.7 Anders Falck: Skal vi ha fred eller krig her i landet?
7.8 Herman Øie Kolden: Er det produktivt å vise karikaturer til
islamister?

8. Orientering om rapport vedrørende romprogram
v/Samfundets Nybyggkomité
168 tilskuere.
SNK presenterer rapporten “Rom- og funksjonsprogram med
anbefaling”.
Rapporten overleveres til Styret ved Eirik Sande.
9. Forslag av vedtak for romprogram v/Dag Herrem
Dag Herrem redegjør for videre prosess.
Motforslag skal være Styret i hende senest 17. januar klokka
12.00.

Finansstyrets innstilling:
“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19.
januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på
Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i
Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av
Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget
planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige
arealer, samt prioritere interne areal slik at så mye som mulig av
Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.”
Spørsmål fra salen:
9.1 Eirik Sande: Styret stiller seg bak SNKs anbefaling og anser
alternativ 3 som det mest hensiktsmessige. Når det er sagt,
oppfordres alle til å legge fram motforslag i kveld.
9.2 Øyvind Bentås: Har Rådet endret sin tolkning vedrørende
frister for å stille motforslag?
9.3 Sveinung Vaskinn: Rådet har ikke endret sin tolkning. Fristen
for å levere motforslag er i kveld klokka 23.59.
9.4 Øyvind Bentås: Hvordan ligger det an med finansiering og
hvordan bindes pengene før Storsalen har vedtatt at Nybygg skal
realiseres?
9.5 Dag Herrem: Det jobbe kontinuerlig med å finne finansiering.
Noe er trygt, annet er uvisst. Det er godt driv framover.
Statskassen fremstår som det mest attraktive, og det er lettere å
hente ut store beløp her enn andre steder. Har også engasjert
kommunen, samt at NTNU og Sit har sagt at de vil komme med
bidrag. Regner med at det vil koste fire millioner før anbud.
9.6 Øyvind Bentås: Det høres lite ut med fire millioner. Og hvem er
det som skal være prosjektleder? Historisk er ikke byggeprosjekt
på Samfundet alltid like gode på å holde seg innenfor
kostnadsrammene.
9.7 Dag Herrem: Det gjøres et arbeid med planlegging og skisser
nå, som senere går ut på anbud. Den totale konsulentbiten på

bygget er derfor mye høyere, men poenget er at vi kommer til en
viss grense der noen andre må overta og bygge videre - det
gjelder også detaljprosjektering. Intern/ekstern arbeidsgruppe skal
ha ansvar for prosjekteringen.
9.8 Ludvig Samuelsen Jordet: Hvordan er det ment at
tverrforbindelsen skal frigjøre mer areal, som har blitt hevdet?
9.8 Dag Herrem: Vi skal selge fengselstomta og har en
intensjonsavtale med NTNU om det. Her var KAM-prosjektet
favorisert, men dette hadde lenge lav prioritet. Nå har det imidlertid
blitt satt høyere, og bygging på Fengselstomta vil derfor skje mye
tidligere enn først antatt. Dette åpner for at tverrforbindelsen er på
plass adskillig mye tidligere.
9.9 Gustav Thommesen: Har noen bekymringer rundt
parallelloppdraget. Dette kostet en del, vil ikke det gjøre at det blir
vanskeligere å forkaste forslaget hvis man skulle ombestemme
seg på et senere tidspunkt?
9.10 Gabriel Qvigstad: Skisseprosjektet kan benytte seg av
parallelloppdraget, men vi har fått mer informasjon nå og må jobbe
ut fra det vi vet per dags dato.
9.11 Per Fridtjof Larssen: Ønsker informasjon om hva hvert vedtak
innebærer av kostnader. Når har vi investert så mye i prosjektet at
vi må bygge? Ingen av alternativene viser kapasitet på 4000.
9.12 Gabriel Qvigstad: 4000 i kapasitet var målet. Vi satte det høyt,
men nådde det ikke. Mener likevel det er gode forsøk.
9.13 Dag Herrem: Det skal sies at vi kommer til et punkt rundt
sommeren hvor vi må ta en beslutning om å gå videre og få
prosjektet bygget ferdig.
9.14 Eivind Rindal: Forslag for alternativ 1, 2, 3 og 4 kan komme
senere enn klokka 23.59 i kveld, da de er redegjort for i rapporten.
Andre forslag må leveres styret i kveld (12.01) klokka 23.59. Dette
fra Rådet.

10. Budsjett fra Finansstyret v/ Dag Herrem
Dag Herrem presenterer budsjettet.
Budsjettet er vedtatt/godkjent ved akklamasjon.
11. Eventuelt
11.1 Magnus Bjerke: Godt jobba av SNK. Viser Gabriel Qvigstads
offentlige feriebilder.
11.2 Kristaver Johansen: Melder sitt kandidatur som leder for
Studentersamfundet i Trondhjem.
12. Kritikk av møtet
12.1 Ludvig Samuelsen Jordet: Hva mener egentlig Rådet, Øyvind
Bentås og FS om det å legge inn nye forslag til neste lørdag?
12.2 Øyvind Bentås: Gøy med samtale og debatt mellom sofaen
og talerstolen. Mer av det!
12.3 Tale Bærland: Jenter, kjenn deres besøkelsestid!
12.4 Per Fridtjof Larssen: For kort tid til ytringsfriheten i dag.
Resett skulle vært utfordret i større grad enn de ble.
12.5 Dag Herrem: Fristen for å levere nye forslag til votering i
saken om romprogram er 17. januar klokka 12.00. Hvis forslaget er
av en slik natur at Finansstyret kan behandle det samme dag, skal
vi også det.
13. Møtet er hevet. Eirik takker innlederne og gjengene som har
bidratt. Møtet heves klokken - 22:16.
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