Samfundsmøte
16. November 2019
H8ers - fra tull til terror
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:11
Antall tilstede: 260
2. Styreprotokoll
Godkjent ved akklamasjon.
3. Åpen talerstol
a. Eivind Rindal holder et innlegg om homoterapi.
b. Marcus Grand Michaelsen holder et innlegg om homoterapi.
4. Resolusjonsforslag v/ Styret i Studentersamfundet I
Trondhjem
Karen Mjør fra Styret presenterer forslaget.
“Studentersamfundet i Trondhjem, samla til Samfundsmøte 16.
november, vil at Noreg skal innføra ei lov mot konventeringsterapi,
ofte referert til som homoterapi. Studentersamfundet krev at våre
politikarar set foten ned mot ei slik diskriminering av legning som
blir praktisert i enkelte religiøse miljø i dag.”
Ordstyrer orienterer om hvordan avstemningen skal foregå.
Det stemmes ved opprekking av medlemskort. Lørdagskomiteen
er tellekorps. Det kreves flertall og minst 100 stemmer for forslaget
for at det skal bli vedtatt.

Resultat:
For: 161 stemmer
Mot: 0 stemmer
Blank: 2 stemmer
Resolusjonsforslaget ble vedtatt.
5. Innledning ved Birgitte P. Haanshuus
6. Innledning ved Lasse Josephsen
7. Kunstnerisk innslag ved Pirum
8. Pause 18:58-19:11
9. Sofaprat med Spørsmål fra salen
a. Øyvind Bentås: Hvorfor fremstår ikke skoleskytinger som
høyreekstreme terrorangrep?
b. Benedikt Erikstad Javorovic: Hvor monolittisk er
høyreekstremisme-begrepet?
c. Sigrid Solheim: Er det opp til plattformene å regulere
radikalisering, eller er dette et problem for staten?
d. Magnus Thorslund: Burde vi heller snakke om hvordan vi
behandler utenforskap i en digital tid?
e. Max Meinich: Hvor går det gæærnt? Hvordan forhindrer vi at
folk på disse forumene begår mord?
f. Eivind Rindal: Hva tenker dere om at politiet ikke prioriterer
etterforskning på unge høyre-ekstremister som blir varslet
om?
g. Bor De Kock: Må vi gjøre alt vi kan for å skjule
høyreekstremisme, eller burde vi ha en samtale med dem?
h. “Lasse”: Hvordan kan det forsvares at Greg Johnson satt
over 48 timer i varetekt før han ble sendt til Ungarn?
10.

Pause 20:11 - 20:22

11.

Avstemning vedrørende motfylling i Nidelva
a. Dag Herrem orienterer om motfyllingen. Forslaget til vedtak
lyder:
“Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i
Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av
merverdiavgift. Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret:
-inngår avtale om justering av merverdiavgift.
-arbeider med å redusere Samfundets egenandel.”

b. Eivind Rindal taler på vegne av Rådet. Rådet er tilfredsstilt
med hvordan Finansstyret har jobbet med forslaget.
c. Norvald Ryeng stiller spørsmål om risiko. Hva skjer om det
skulle oppstå en ulykke? Hvem tar konsekvensene for
ulykken? Hva skjer om fyllingen må stoppe underveis?
i. Dag Herrem besvarer spørsmålet. Multiconsult har
hovedansvar rundt prosjekteringen. Har gjort en
miljøundersøkelse som tar hensyn til dyr. Om fyllingen
må stoppes midt i prosessen må det snakkes med
NTNU og kommunen.
d. Øyvind Bentås ønsker ukentlige oppdateringer angående
nybygg.
e. Magnus Thorslund spør om det er tatt hensyn til de frivillige
under byggingen av Nybygg.
i. Frida Jerve svarer at dette ikke angår
motfyllingspunktet.
f. Frida Jerve oppfordrer alle medlemmer til å stemme for. Det
er ikke plass til alle våre 15 000 medlemmer, selv ikke med
Dødens Dal.
g. Norvald Ryeng sier han vil stemme for.
h. Magnus Thorslund spør om det er mulig å vise tegningene
før votering.

i.

Møteleder orienterte om at dagsorden allerede er
vedtatt, så det er ikke mulig.
Resultat:
For: 238
Mot: 2
Blank: 4
Samfundsmøtet vedtar forslaget til vedtaket.
12.

Orientering om nybygg med Eggen Arkitekter
a. Gustav Thommesen viser prosessplan.
b. Magnus fra Eggen Arkitekter viser skisseprosjektet.

13.

Eventuelt
a. Norvald Ryeng: Kanskje funnene i Nidelva kan komme inn
som et tema på Samfundsmøte eller Excenteraften eller noe
lignende.

14.

Kritikk av møtet
a. Sigrid Solheim: Ønsker at Storsalen og Styret tar stilling til
streaming og bilder under avstemning, siden det kan påvirke
hva folk stemmer på.
b. Miriam Finanger Nesbø: Bra styrt møte, Frida.
c. Thormod Gjestland: På kanten at noen prøvde å tale under
avstemning.
d. Karl Johan Mathisen: (Svar til Sigrid Solheim) Kamera 1 blir
brukt under avstemning, og viser ikke identiteten til folk.

15.

Møtet er hevet 21:37

__________________
Møteleder
Frida Jerve

____________________
Referent
Kevin Kristiansen

