
Samfundsmøte 
29. Februar 2020 
Livet utenfor sekten 
Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt – 19:05 
Antall tilstede: 190 

 
2. Styreprotokoll  

“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 1274164122 
utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, samt 
inndragelse av medlemskort i to - 2 -  uker, til og med 27. februar 2020. 
Dette er for å ha lånt bort medlemskortet sitt til et ikke-medlem. Dommen er gjeldende fra 14. 
februar 2020” 
 

Dagsorden godkjennes uten innvendinger.  
 

3. Åpen talerstol  
Ingen ytringer.  

 

4. Behandling av resolusjonsforslag 
Forslagsstiller, Eivind Rindal, presenterer resolusjonsforslaget.  

“Studentersamfundet samlet til møte 29. februar 2020 anerkjenner de menneskeskapte 
klimaendringene som den største trusselen i vår tid. Studentersamfundet i Trondhjem 
tilslutter seg klimastreiken 24. april 2020 og oppfordrer hvert enkelt medlem og alle 
Trondheims studenter å delta i markeringene for klima denne dagen. Studentersamfundet 
oppfordrer alle medlemmer gjennom personlige valg og politisk aksjon å gjøre sitt bidrag i 
kampen for en levelig fremtid. 
 
Forslagstiller: Eivind Rindal, medlem L1090” 

  



4.1 Arne Sund: Hva legges i klimastreik? Skal Samfundet holde 
stengt?  
Eivind svarer på dette. Om Samfundet skal holde stengt er opp til 
Styret, men det er ikke det som er intensjonen med dette 
resolusjonsforslaget. 

 

Avstemming skjer ved opprekking av medlemskort.  
 
Resultat fra avstemning:  

Stemmer for: 118 

Stemmer imot: 1 

Blanke stemmer: 1 

 

Resolusjonsforslaget ble vedtatt. 

 
5. Innledning ved Kari Halstensen 

 
6. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda spelemannslag 

 
7. Sofaprat 

Sofaprat med Karen Mjør, Pia Lerseth, Christine Josephine 
Andreassen, og Kari Halstensen.  
 

8. Pause 
Pausen varte fra 20:03 til 20:17.  
 

9. Sofaprat med spørsmål fra salen 
 
9.1 Trygve Poppe: Hva mener dere om at Jehovas vitner mottar 
statsstøtte? 
 
9.2 Eivind Rindal: Hvor får grensen til religionsfriheten? Når bør 
staten gripe inn? 



 
9.3 Fredrik Weisethaunet: Fredrik kommer med et spennende 
innlegg omhandlende hjernevaskingsaspektet av religion.  
 
9.4 Håkon Harnes: Har dere noen tanker rundt hvordan man kan 
tilrettelegge for en diskusjon med høyest mulig takhøyde?  
 
9.5 Anett Enger: Kan dere dele litt om hvordan det er å etterlate 
noen i sekten etter du har brutt ut?  
 
 

10. Eventuelt 
 

10.1 Snorre Vestli: Snorre fremmer lovendringsforslag om §2.5 
 

10.2 Sindre Skår: Sindre forklarer hvorfor han stemte imot 
resolusjonsforslaget. 

 
10.3 Gina Eckhoff og Ingvild Oxass Wie: Gina og Ingvild stiller sine 
kandidatur til ledervalg 2.0 10. mars.  
 
10.4 Magnus Lie: Magnus oppfordrer alle til å være kritiske til
hvilke organisasjoner vi inngår samarbeid med.   



 
 

 
11. Kritikk av møtet 

 
11.1 Snorre Vestli: Veldig bra møte!  

 
12. Møtet er hevet 

Ordstyrer orienterer om Samfundets kommende arrangementer. 
Blant annet at Samfundet arrangerer Kvinneuke kommende uke, 
og at det blir nytt ledervalg 10. mars.  
Møtet er hevet klokken 21:00. 
 
 
 
 
 

 
__________________ ____________________ 
Møteleder  Referent 
Frida Jerve Petter Hj. Jacobsen 


