Samfundsmøte
10. oktober 2020

UNDER CTRL
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18:06
2. Styreprotokoll
3. Åpen talerstol
3.1: Snorre Vestli: Jeg reagerte litt på ordlyden til et
spørsmål som ble stilt på det andre ledervalget som var
denne våren. Spørsmålet lød “skal vi kunne invitere kontroversielle
innledere?”. Detbatten om hvem skal inviteres til samfundsmøtene er
alltid aktuell, men må vi formulere det slik? Noen er ikke bare
kontroversielle, de er rasister eller homofober. La oss kalle de for
rasister og homofober, ikke kun kontroversielle når de inviteres til
samfundsmøtene.
4. Introduksjonsvideo ved ISFiT
Visepresident Signe Dahl presenterer temaet for ISFiT 2021 og viser en
video.
5. Innledning ved Hilde Nagell
6. Innledning ved Bente Kalsnes
7. Innledning ved Lee Andrew Bygrave
8. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Interne Teater
9. Pause
10. Sofaprat med spørsmål fra salen
10.1: Bendik Wåde: Før var det vanlig at bedrifter gjennomførte egne
markedsundersøkelser og lagde statistikk om deres brukere og kunder.
Hvorfor er det så problematisk at det er datamaskiner som gjør dette nå?

10.2: Ola Mæhle: Har dere noen tips og triks om hvordan dere mener vi
burde ferdes på nettet?
10.3: Peder Ellevsrud: Hvorfor er det nødvendigvis negativt at selskaper
lagrer informasjon om oss når det kan være nyttig med en personlig
tilpasning på diverse ting og sider på nettet?
10.4: Åsmund Stemland : Hvordan kan Google stilles ansvarlig for
algoritmer de eier men sier de ikke vet hvordan fungerer? Og hvordan
skal man unngå at disse automatiske søkeresultatene som dukker opp
påvirker massene?
10.5: Sone Nøkland: Kjenner dere til forskning som binder bruk av
sosiale medier opp mot lykke?
11. Eventuelt
11.1: Leah: Vil informere om annonseringen av Studentenes fredspris
som skal finne sted i Storsalen på torsdag i regi av ISFiT.
11.2: Bendik: Forteller om opptaket til ISFiT som akkurat har åpnet og
oppfordrer alle til å søke der. Minner også om at man kan melde seg på
som deltager til ISFiT 2021 nå.
12. Kritikk av møtet
Ingen ytringer.
13. Møtet er hevet 20:09

