Samfundsmøte
15. september 2020

Generalforsamling
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18:03
2. Styreprotokoll
3. Åpen talerstol
Ingen ytringer.
4. Generalforsamling
4.1. Valg av ordstyrer
Storsalen godkjenner Karen Mjør som møteleder og Venil Volla som
referent, samt Sveinung Heide Vaskinn og Snorre Vestli fra rådet som
protokollkomité ved akklamasjon.
4.2. Godkjenning av dagsorden
Storsalen godkjenner dagsorden ved akklamasjon.
4.3. Godkjenning av årsmelding for 2019
Dag Herrem presenterer årsmeldingen og regnskapet for 2019.
4.4. Godkjenning av regnskap for 2019
Storsalen godkjenner regnskapet fra 2019 ved akklamasjon
4.5. Valg av medlemmer til Finansstyret
Rådet v. Sveinung Vaskinn innstiller 3 nye medlemmer til Finansstyret.
Medlemmene innstilles for 2 år, noe som vil si til den ordinære
generalforsamling som skal skje våren 2022. Innstillingen lyder:
- Magne Mæhre som nestleder i 2 år.
- Øyvind Hauge som medlem i 2 år.

- Magnus Askeland som medlem i 2 år.
Valg av Magne Mæhre:
Storsalen velger Magne Mæhre som nestleder i Finansstyret for 2
år ved akklamasjon.
Valg av Øyvind Hauge:
Storsalen velger Øyvind Hauge som medlem i Finansstyret for 2 år
ved akklamasjon.
Valg av Magnus Askeland:
Storsalen velger Magnus Askeland som medlem i Finansstyret for
2 år ved akklamasjon.
I Finansstyret sitter også:
- Dag Herrem som leder. Valgperiode: april 2019- april 2021
- Silje Vestues som medlem. Valgperiode: april 2019- april 2021
- Amund Aarvelta som medlem. Valgperiode: april 2019- april 2021
- Karen Mjør som medlem da hun er Studentersamfundets leder.
Valgperiode: juni 2020- juni 2021
- Jostein Løwer som medlem da han er gjengenes representant.
Valgperiode: juni 2020- juni 2021
- Bendik Johansen som medlem da han er de ansattes
representant.
5. Pause 18:46-19:05
6. Presentasjon av gjengsjefer
7. Eventuelt
7.1: Kenneth Stange: Informerer om Velferdstinget sine støtteordninger
til bla. Studentersamfundet og hvilke vilkår som gjelder for disse. Ønsker
at Samfundet snart skal ta imot disse pengene da de inntil videre “bare
er i løse luften” og ikke har blitt hentet ut enda.
7.2: Agnete Djubvik: Her er mitt telefonnummer Kenneth, jeg vil veldig
gjerne ta imot disse pengene på vegne av Nybbyggkomitéen.

7.3: Marcus Grand: Vil fortelle om at TSS skal ha konsert i Storsalen på
fredag i anledning Kulturnatt, ønsker alle velkomne.
7.4: Petter Jacobsen: Ønsker at Finansstyret skal kommenter Kenneth
sin eventuelt.
7.5: Dag Herrem: Vi skal selvfølgelig ta imot disse pengene, de er til stor
hjelp i Nybyggprosessen.
8. Kritikk av møtet
8.1: Snorre Vestli: Ønsker veldig gjerne at Styret skal finne en bedre
løsning på det som nå er at talerstolen sprites mellom hver taler, kanskje
man kan få tak i en bedre mikrofon slik at man kan stå lengre unna. Det
blir brukt mye dyrebar antibac på prosessen slik det gjøres nå.
9.

Møtet er hevet 19:30.

