
Samfundsmøte 
31. august 

 

IS - Det falne kalifat?  
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:03 

130 tilskuere. 
 

2. Styreprotokoll 
Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 
 
Videre har Styret følgende å melde fra sin protokoll:  

“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 58174265 
utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, samt 
inndragelse av medlemskort i en - 1 - uke, til og med 21.08.2019. 
Dette for å ha tatt varer fra Rundhallen den 13. august 2019. 
Dommen er gjeldende fra 13. august 2019. “ 

Arne Espelund gikk bort 14. August. Han var leder av 
Studentersamfundet i 1953. Hans bortgang ble market med at vi 
flagget på halv stang.  
 
En av våre ansatte, Tormod Gjestland, har denne helgen vært 
medlem av Studentersamfundet i 25 år. Vi gleder oss masse til de 25 
neste.  

 
 
 



3. Åpen talerstol 
3.1 Tormod Gjestland: Tormod forteller litt om sine 25 år som 
medlem.  
3.2 Eivind Rindal: Eivind snakker om at vi bør sette pris på den åpne 
og frie talerstolen og oppfordrer alle til å bruke den.  
 

4. Resolusjonsforslag ved Eirik Sande 
Eirik Sande presenterer bakgrunnen for resolusjonsforslaget.  
Det stemmes med opprekking av rødt medlemskort med gyldig oblat. 
Stemmer for: 94 
Stemmer mot: 0 
Blanke Stemmer: 4 
Jamfør Samfundets lover trengs det flertall og minst 100 stemmer for 
forslaget for at det skal bli vedtatt.  
Forslaget ble ikke vedtatt.  

  



 
5. Innledning ved Truls Hallberg Tønnessen 

  
6. Innledning ved Afshin Ismaeli 

 
7. Innledning ved Christine Svendsen 

 
8. Kunstnerisk innslag ved Strindens Promenade Orchester 

 
9. Pause 19:59 - 20:11 

 
10. Sofaprat med spørsmål fra salen 

10.1 Olav Mære: Kan IS få fotfeste andre plassen enn midtøsten? 
10.2 Magnus Fure Runnerstrøm: I Hvilken grad fungerer IS sitt 
propagandaapparat i dag? 
10.3 Eivind Rindal: Hvordan fungerer antiradikaliseringsarbeidet i 
statene i midtøsten, f.eks. Egypt?  
10.4 Hanne Dahl Venen: Hvordan skal vi bestemme hvilke 
organisasjoner det er greit å sloss med og hvilke organisasjoner det 
ikke er greit å sloss med? 
10.5 Mathilde Enkerud: Hva er det med det norske samfunnet som 
får folk til å slutte seg til IS?  
10.6 Signe Dahl: Hvordan har fallet av kalifatet påvirket 
radikaliseringen av folk i Norge?  
10.7 Tormod Gjestland: Vil man noen gang klare å bekjempe 
radikaliserte grupper helt? 
10.8 Kristaver Birkeland Johansen: Har dere noen meninger om 
fremmedkrigere?  
 
 

11. Presentasjon av forslag til vedtak om fylling i Nidelva 



Nestleder i Finansstyret, Magne Mæhre, orienterer om forslag til 
vedtak om fylling i Nidelva. Saken skal stemmes over på 
Samfundsmøtet 14. september.  
11.1 Ludvig Samuelsen Jordet: Finansstyret skal redusere 
egenandelen, hvordan skal det jobbes med? 
11.2 Mathilde Enkerud: Hva betyr det å redusere Samfundets 
egenandel vesentlig? 
11.3 Eivind Rindal: Hvilke risikovurderinger har finansstyret gjort? 
 

12. Eventuelt 
12.1 Magnus Bjerke: Er vi sikre på at vi har nok folk på møtet den 14. 
september?  
12.2 Sveinung Vaskinn: Oppfordre hverandre/venner til å komme på 
møtet 14. September. 
12.3 Eirik Sande: Ta med medlemskortet folkens. 
12.4 Eivind Rindal: Ta en viktig fargerik tur i PRIDE-toget 14. 
september. 
 

13. Kritikk av møtet 
13.1 Mathilde Enkerud: Mer vandremic. 
13.2 Magnus Fure Runnerstrøm: Bra Inga!  
13.3 Ludvig Samuelsen Jordet: Bra første møte! Jeg gleder meg til 
fremtidige møter.  
 

14. Møtet er hevet  
Møtet ble hevet 21:22 
 

      Møteleder Referent

 
     Frida Jerve        Petter Hjørungnes Jacobsen 


