Samfundsmøte
18. Januar 2020
Status Skandinavia
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:05
Antall tilstede: 162
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent uten merknader.
Fra Styrets protokoll:
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 58194921 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 for å ha tatt varer
fra Samfundets lager, natt til 17. november. Dommen er gjeldende fra 17. november 2019”

3. Åpen talerstol
Ingen ytringer.
4. Innledning ved Charlotta Berrefjor Bergløff
5. Innledning ved Magnus Takvam
6. Kunstnerisk innslag ved Strindens Promenade Orchester
7. Pause
Pausen varte fra 19:50 til 20:06.

8. Sofaprat med spørsmål fra salen
8.1 Magne Mæhre: Magne skildrer litt om de amerikanske
medienes dekning av amerikansk politikk, og sammenligner dette
med det norske nyhetsbilde. Hvordan er dette i de andre
skandinaviske landene?
8.2 Eivind Rindal: Skal prøve å holde det kort. Jeg synes vi skal
løfte blikket og å snakke om Norden. Hva vet vi egentlig om
Finland, hvorfor snakker vi ikke mer om dem? Hva er finske
tilstander?
8.3 Eirik Sande: Eirik skryter av Styret. Hvor mange likheter og
ulikheter er det mellom de såkalte søsterpartiene her i
skandinavia? Hvor mye samarbeid er det på tvers av disse?
9. Budsjettforslag av Samfundets budsjett for 2020
Finansstyrets leder Dag Herrem presenterer budsjettet på vegne
av finansstyret. I 2019 ble det satt ny medlemsrekord med 16100
medlemmer!
Rådet ved Eivind Rindal presenterer Rådets innstilling. Rådet
anbefaler Storsalen å godkjenne forslaget til budsjett.
Budsjettforslaget kan leses i sin helhet på
samfundet.no/saksdokumenter.
VEDTAK: Studentersamfundet samlet til møte 18. januar 2020
vedtar Finansstyrets forsalg til budsjett for Studentersamfundet for
2020.

10. Eventuelt
10.1 Jørgen Sunnvoll: Den 11. Februar skal det velges to
representanter og to varaer til Styret i studentersamskipnaden. Still
til valg, møt opp på Knaus 11. februar!
10.2 Max Meinich: Max stiller sitt kandidatur til UKEsjefvalget den
29. januar.
10.3 Aurora Sauar: Aurora stiller sitt kandidatur til UKEsjefvalget
den 29. januar.
11. Kritikk av møtet
11.1 Magnus Bjerke: Hva er det som gjør at vi har så dårlig tid i
kveld?
Ordstyrer svarer på dette spørsmålet fra lederbordet.
12. Møtet er hevet
Møtet heves 21:12.
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