
Samfundsmøte 
11. Januar 2020 
Singel?  
Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt – 18:10 
Antall tilstede: 480 

 
2. Styreprotokoll  

Dagsorden godkjent uten merknader.  
 
Fra Styrets protokoll: 

Disiplinærsak H04 
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 2737739972 utestengelse fra 
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort i elleve - 11 - 
uker, til og med 02.02.2020. Straffens utmåling innebærer utestengelse i fire - 4- uker i 
ordinær åpningstid for kommende semester. Dette for ulovlig ferdsel på taket, natt til 17. 
november. Dommen er gjeldende fra 17. november 2019” 
 
Disiplinærsak H05, H06, H07 
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 56264361, 1546190573 og 506942857 
utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort i 
ti - 10 -  uker, til og med 26.01.2020. Straffens utmåling innebærer utestengelse i tre - 3- 
uker i ordinær åpningstid for kommende semester. Dette for ulovlig ferdsel på taket, natt til 
17. november. Dommen er gjeldende fra 17. november 2019” 
 
Disiplinærsak H09 
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 068419 utestengelse fra 
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort i ni - 9 -  uker, til 
og med 19.01.2020. Straffens utmåling innebærer utestengelse i to -2- uker i ordinær 
åpningstid for kommende semester. Dette for misbruk av korttilganger og gjentatt utkastelse 
fra Studentersamfundets område på grunn av overstadig beruselse. Dommen er gjeldende 
fra 17. november 2019” 

 

 

 



3. Åpen talerstol 
3.1 Eivind Rindal ønsker alle et godt nytt tiår. Eivind oppfordrer alle 
til å bruke sin frihet mens man har den, før man får forpliktelser 
som kone, bolig og barn. Drikk mens man kan. Eivind utbringer en 
stille skål.  

 

4. Innledning ved Leif Edward Ottesen Kennair 
 

5. Kunstnerisk innslag ved Candiss 
 

6. Sofaprat 
Amalie Feyling Flatebø, Lars Kristian Selbekk og Leif Edward 
Ottesen Kennair er med på sofapraten. 
 

7. Pause  
Pausen varte fra 19:07 til 19:20. 
 

8. Sofaprat med Spørsmål fra salen 
8.1 Rebecca Selnæs: Er singel, bifil, og har Tinder. Synes 
debatten er litt for heteronormativ. Er det slik at Tinger og lignende 
apper fungerer bedre for de ikke-heterofile?  
8.2 Sif Högnadottír: Har ikke Tinder. Hva er deres beste 
sjekketips?  
8.3 Marianne Waagan: Er i parforhold. Angående 
sosial-seksualitet, hvordan er det med single personer som har 
fast sex-partner?  
8.4 Sondre Audal: Litt inspirert av Candiss. Hvordan er det med 
fantasier? Finnes det noen interessant tall her?  
8.5 Kristine Sørum Bakken: Er veldig singel. Hvor viktig er den 
“første” fysiske tiltrekkelsen?  
8.6 Maja Fjellström: Forteller sin kleineste dating-historie, og vinner 
med det et gavekort fra Erotikk1 et gavekort på 1000kr.  
 

9. Eventuelt 



Ordstyrer minner om at Samfundets budsjett skal behandles om én 
uke. Ordstyrer oppfordrer også alle til å vurdere å stille som 
UKEsjef!  
 

10. Kritikk av møtet 
Ingen ytringer.  

 
11. Møtet er hevet 

Møtet heves 19:57 
 
 

 
__________________ ____________________ 
Møteleder  Referent 
Frida Jerve Petter Hj. Jacobsen 


