Festmøte
02. februar
Game of Thrones
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 19:10
Antall tilskuere: 321
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade
Orchester
3. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent ved akklamasjon
4. Festlig femminutt
4.1 Eivind Rindal: Fortidens Trondheim og “game of thrones” her
hjemme. Vi trenger egentlig ikke Game of Thrones her, vi har vår
egen historie fra Snorres saga. Game of Trøndelag!
5. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets
Symfoniorkester
6. Sofaprat med spørsmål fra salen
Verdensomspennende serie. Har ikke nådd Kina, men er blitt
oversatt til mange språk, blant andre thai.
Kaller det den største serien i verden.
Fra sesong fem er bøkene og serien veldig forskjellig.
Det går veldig fort i den siste delen av serien fordi de ikke lenger er
bøker som ligger til grunn.

Det går til dels for raskt i de siste sesongene - urealistisk raskt.
Tormund Giantsbane får nok ikke “off-screen”-død.
Sigurd skal ta skjegget om Tormund er død ved sesongstart.
Ønsker oppgjør mellom the Hound og the Mountain - Clegane
Bowl.
Mange fanteorier der ute. Håper mange av dem blir oppfylt.
Tiden er ikke lineær i GoT. Det er litt forvirrende.
Hva skjer egentlig når Jon Snow får vite opphavet sitt?
Gendry blir med videre. Kanskje skal han smi valyrisk stål?
7. Pause 20:00 – 20:09
8. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Interne Teater
Det spilles
9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1 Lars Ole Okstad: Hvilken karakter fra bøkene er det tristest at
ikke er med videre i serien og hvorfor er det Lady Stoneheart?
9.2 Mathias Rolfsen Aas: Hva forventer dere av “spin-off”-serier og
hva håper dere å få se?
9.3 Marianne Vaagann: Søker hjelp; har konkurranse gående i
vennegjengen. Hvem dør i kommende serie og hvem dør først?
Nevn to personer!
9.4 Aase Østgaard: Fanteori om Bran og den treøyde ravnen. Har
Bran en “sense 8”-greie gående der han kan føle og se tanker til
flere mennesker og dyr?
9.5 Anne Holst-Dyrnes: Euron Greyjoy; hva holder han på med?
Skulle fylle “badguy”-hullet etter Ramsay, men så langt har han
ikke gjort det. Det er nå seks episoder igjen; kommer han til å fylle
sitt potensiale?
9.6 Andreas Fors: Hva tenker dere om alle serien har kuttet ut?
Hva med the Golden Company?
9.7 Andreas Øyhaug: Har Petyr Baelish betalt noen for å dø i sitt
sted og hva vil isåfall det få å si for neste sesong?

9.8 Fredrik Lindmo: Hvilket musikktema er det beste og kan dere
synge det for oss?
9.9 Magnus Bjerke: Vi har snakka mye om hva vi ønsker i
kommende sesong, men blir vi skuffa om vi får det som vi ønsker?
10. Allsang: ”Nu klinger”
Storsalen synger
11. Eventuelt
11.1 Mathilde Enkerud melder sitt kandidatur til
ISFiT-presidentvalget med temaet “Creating knowledge”
11.2 Eivind Rindal: Samfundet har (hatt) eget plateselskap og det
ble på 70-tallet utgitt hele sagaen om Håkon Jarl på plate. Finner
det på Spotify; “Soga om Kark”.
12. Kritikk av møtet
Ingen ytringer
13.

Møtet er hevet 21:12
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Eirik Sande

Referent

Sigrid Bergseng Lakså

