Samfundsmøte
30. januar 2021

Pornografi
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 17.09
2. Styreprotokoll
Styret har ikke noe å melde fra uken som var.
3. Åpen talerstol
Ingen ytringer.
4. Innledning ved Agnes Bolsø
5. Innledning ved Tom Ketil Krogstad
6. Innledning ved Christine Antonsen Andersen
7. Kunstnerisk innslag ved Trondhjem Studentersangforening
8. Pause
9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1. Anonymt: Det finnes etisk pornografi, hvordan kan man som
forbruker støtte de etiske pornosidene?
9.2. Bor de Kock: Mange menn sliter med at det de ser i porno ikke
samsvarer med det er opplever i eget sexliv. Er dette et helse- eller
samfunnsproblem?
 .3. Anonymt: De største tematikkene i porno spiller ofte på
9
maktforskjeller eller usunne relasjoner innad i familier for eksempel. Vil
tankene våre om hva som er attraktivt i senga påvirke tankene våre
utenfor sexuallivet?

9.4. Eline Glenna Ruud: Hvordan blir dere møtt idag av partnere,
familien og i samfunnet mer generelt når dere lever av pornoindustrien?
10. Presentasjon og votering over nybyggvedtak v. Finansstyret
Agnete Djupvik, prosessleder av nybyggprosessen, gir en kort
gjennomgang av hva forprosjektet er og gjør. Leder av Finansstyret, Dag
Herrem, forteller om de økonomiske konsekvensene og aspektene av
forprosjektet.
10.1. Gunnar Gunnlaugur Gunnarson: Jeg var egentlig sikker på at
jeg skulle stemme nei ved denne voteringen, men nå er jeg usikker. Jeg
lurer på hva vi faktisk fastsetter ved å stemme ja? Vedtar vi for eksempel
ved å stemme ja at samfundet må bli et større utested?
Videre appell av Gunnarson: Jeg vil først avklare at jeg er veldig for
nybygg og jeg tror vi trenger det. Det som er veldig fint med nybygg er at
vi får samlet frivilligheten under ett og samme tak. Det som er skummelt
er at vi mister noe av den sjarmen som gjør at spesielt jeg ble veldig
glad i samfundet. Den frivilligheten som vi har nå er jeg redd for at vi
skal miste ved nybygg. Vi vil nok heller ikke klare å fylle et dobbelt så
stort hus, og jeg tror heller ikke det er det som er behovet, jeg tror det
blir feil å utvide med noe vi allerede har mye av. Vi trenger et sted hvor
de frivillige kan utfolde seg mer og vi trenger mer plass til de frivillige.
Det at gjenger som Revolve må spørre om å få bruke plass på campus
for å få drive med sitt arbeid er et symptom på at vi som
studentersamfund ikke gjør en god nok jobb. Jeg syne det skal være
plass til studenter som driver med andre ting en det som foregår på
samfundet nå skal få plass i nybygg. Jeg er positiv til nybygget, men jeg
tror vi videre må et klart spørsmål klart i hodet, og det er om vi ønsker å
være Nordens største utested eller Nordens største Studentersamfund.
Så jeg håper at gjenger som Revolv en dag i fremtiden stolt kan kalle
seg interne av Samfundet, det hadde vært skikkelig kult å ha en racerbil.
Derfor kommer jeg til å stemme ja i håp om at vi skal muligheter til at

nybygg kan ha plass til alle frivillige i samfunnet og ikke bare de som har
lyst til å feste her i Trondheim.
ITK forklarer hvordan digital avstemming fungerer. Det trengs 100
stemmer for for at vedtaket skal bli vedtatt.
Stemmer:

For

294

Mot

21

Blankt

10

Sum

325

Vedtaket ble vedtatt med 294 stemmer for. Gratulerer!
11. Budsjettforslag v. Finansstyret
Leder av Finansstyret, Dag Herrem, presenterer budsjettet for 20201.
Storsalen skal votere over om budsjettet skal godkjennes. Rådet
anbefaler Storsalen å godkjenne budsjettet. Dette pleier tidligere å bli
gjort ved akklamasjon, men grunnet plassbegrensninger grunnet
Covid-19 foregår også denne voteringen digitalt.
Stemmer:

For

139

Mot

0

Blankt

4

Sum

143

Budsjettet for 2021 blir godkjent av Storsalen. Gratulerer!

12. Styrets innstilling til Rådet
Styret innstiller:
-

Ingeborg Hollekim Bringslid

-

Petter Hjørungnes Jacobsen

-

Bernhard Kvaal

13. Eventuelt
13.1. Michael Steene: Jeg kommer fra Velferdstinget, vi driver med mye
spennende og passer bla på at alle studentene i de tre studentbyene til
NTNU har det bra. På tirsdag skal VT velge kontrollkomité, og jeg vil
anbefale alle som liker å kverulere eller være pirkete å stille til dette
valget. Uken etter er det valg til Sit-styret. Sit-styret er det bestemmende
organet i Sit-konsernet, så hvis du vil sitte i styret som en
studentrepresentant der hvor man bestemmer over et konsern som
omsetter for flere milliarder i året og som jobber for en bedre hverdag for
alle studenter, må du gjerne stille der. Alt av informasjon om de ulike
vervene finner du på velferdstinget sine sider og på facebook. Skal det
være noe kan dere sende oss en mail på vt@velferdstinget.no så skal vi
prøve å svare så godt vi kan.
14. Kritikk av møtet
14.1. Bent Heier: Jeg syne det er litt dumt at man må ha facebook-konto
for å stille spørsmål under samfundsmøtene nå.
14.2: Gunnar Gunnlaugur Gunnarson: Jeg vil gi ros for at det er mulig
å delta med spørsmål og stemme digitalt, det er et veldig godt tilbud som
jeg håper kan fortsette å bestå etter korona.
14.3. Sigrid Solheim: Jeg vil gi ros til de som har fikset det digitale
voteringsystemet og sett til at det har kommet på plass. Videre vil jeg
spørre om det ved senere anledninger vil være mulig å lese hele
vedtaket inne på nettsiden når man skal stemme.

15. Møtet er hevet

