Samfundsmøte
Ledervalg
24. februar 2021

Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18.04

2. Styreprotokoll

3. Åpen talerstol
Ingen ytringer

4. Kunstnerisk innslag ved SIT

5. Innledning ved Karen Mjør

6. Presentasjon av kandidatene
De forhåndsinmeldte kandidatene er:
-

Daria Barjaktarevic
Fredrik Akre
Jacob Wulff Wold

7. Utspørring av kandidatene
Case-spørsmål:
-

-

Synes du samfundsmøtene, debattene og andre politiske
arrangementer på samfundet bør bli mer kontroversielle enn de er i
dag?
Styret ditt diskuterer et middels viktig spørsmål, og det er fire stemmer
for og fire stemmer mot. Legger du ned veto?

-

Er det viktigere å opprettholde driften som en kulturarena enn som en
politisk arena?
Kunne du invitert SIAN til et Samfundsmøte?
Ønsker du å satse på flere Samfundsmøter på engelsk?

7.1. Inga Diserud: Hva skal skje med gjengen vertskapet etter at vi ikke er i en
smittevernsituasjon lenger?
7.2. Alba Arnsen: Hvordan vil dere få de medlemmene som ikke er interne
eller ikke har vært på samfundsmøte før til å engasjerte seg mer i den
politiske debatten og gjøre talerstolen mer tilgjengelig?
7.3. Max Meinich: Hva mener dere samfunnsoppdraget til studentersamfundet
er?
7.4. Ane Norum Kvistad: Hva er din mest radikale politiske mening?
7.5. Jostein Løwer: Hvilke nøkkelpersoner og grupperinger ser dere for dere
at dere kommer til å jobbe med i tiden som leder og hvorfor?
7.6: Tonje Aune: Hvordan har dere tenkt å jobbe for å få med ALLE
medlemmenes meninger om nybygg?
7.7. Aslak Hollund: Hvordan vil dere beskrive den kulturen dere ønsker å ha
på samfundet og hvordan skal dere få til dette?
7.8 Gunnar Gudlaugur Gunnarsson: Det virker som om flere er skeptiske til
nybygg: hvordan det blir og skal se ut. Hvordan kommer dere til å forholde
det?
7.9: Simen Oftedal: Er du for eller mot at fagskolestudenter kan bli
medlemmer? Begrunn
7.10. Lars Nord Holmer: Hvor går grensen på hvem som er mest
kontroversielle til å invitere til et samfundsmøte? Er det en grense? Begrunn
og kom med eksempel

7.11. Bor de Kock: Hvilken tradisjon håper du ikke kommer tilbake etter
korona og hvilken korona-tradisjon håper du vi tar med oss videre?
7.12: Gunnar Gudlaugur Gunnarsson: Når mener dere det er forsvarlig å åpne
huset etter pandemien og hvordan mener dere at man kan gjøre det på en
forsvarlig måte?
7.13. Anonym fra skjema: Samfundet er en etnisk homogen gruppe. Synes
dere dette er et problem? Hvorfor, hvorfor ikke? Hvis det er et problem,
hvordan skal dere jobbe med dette?
7.14. Marte Tesdal: Kan dere si konkret hvordan dere skal få medlemmer til
samfundsmøtene? Ikke svar svada
7.15 Nora Bugge Pasca: Se for deg at alle er vaksinerte, alt er åpent. Hva er
det første møtet du arrangerer?
7.16 Øyvind Bentås: Hva er deres faktisk mest kontroversielle mening?
7.17 Ane Norum Kvistad: Hva slags leder er du og hva har du behov for i ditt
styre?
7.18. Katja Brødholt: Fortell om en situasjon hvor du som student/venn/leder
har måttet ta et vanskelig valg som ikke er populært men som er best for
helheten. Hvordan løste du det/hvordan gikk du frem?
7.19 Petter Jacobsen: Hvorfor ønsker dere at samfundet skal ha en tydeligere
og kraftigere politisk stemme når under 10% av medlemmene deltar på
samfundsmøter/debatter?
7.20 Pernille Vik Pettersen: Hva tenker dere om at flere og flere vil bruke tiden
sin på samfundet som frivillig, men at også flere og flere får avslag? Hvordan
vil dere jobbe for at alle medlemmer kan føle seg like velkommen som
interne?

8. Pause 19.47-19.57

9. Kunstnerisk innslag ved SIT

10. Fortsettelse utspørring
10.1 Ida Lehman: Hva er deres holdninger til den delen av vervet som handler
om disiplinærsaker?
10.2 Frøy Hamstad: Hva kan dere gjøre for å sørge terkelsen på samfundet
for ensomme studenter til å delta på ting?
10.3 Nina Salvesen: Hva gjør dere hvis dere har hatt en hard dag og skal løfte
stemningen for hele styret? Ikke lov med alkohol

10.4 Jakob Oseid: Hvordan skal dere for å jobbe for Styrets debattkomité som
gjeng og hvordan skal dere å jobbe for onsdagsdebattene som en del av
programmet?

10.5 Edgar Tandberg: Kan dere fortelle en fordel og en ulempe med nybygg?

10.6 Jostein Løwer: Som leder er man ansiktet utad, har dere noen erfaring
med dette? Hvis ikke, har dere noe erfaring med å snakke foran forsamlinger?

10.7 Thomas Krogstad Eriksen: Som leder må du noen ganger stå for
meninger du ikke har, kan du gjøre ditt beste for å overbevise meg om å ikke
stemme på deg?

10.8 Alexander Orvik: Nybygg blir det snakket mye om. Hva er det dere mener
er det viktigste man burde fokusere på for å ikke knekke under sin egen vekt?

10.9 Frida Jerve: Hva er deres stolteste øyeblikk?

10.10 Gunnar Gudlaugur Gunnarsson: Hvordan skal dere sikre en god
frivillighetskultur slik som idag når noen gjenger vil kreve omstrukturering?

10.11 Michael via skjema: Hvem mener dere er de tre viktigste
samarbeidspartnerne til samfundet?

10.12 Anonym via skjema: Skillet mellom det gjengse medlem og styret kan
være veldig stort, hvordan har dere tenkt å jobbe for å minske det?

10.13 Sander Eide: Hvordan stiller dere dere til å sette mer standpunkt for
samfundet i den politiske debatten? Kanskje spesielt når de man skal kritisere
er de som er samarbeidspartnere i nybyggtid, som økonomiske krisepakker til
studenter

10.14. Gabriel Qvigstad: Kom med to konkrete mål for deres lederperiode.
Hvor mange vil dere bli hørt i nasjonale medier? Hvor mange mennesker
ønsker dere at skal bli tatt opp for at dette skal skje?

11. Avslutningsapeller

12. Avstemning
Det gjennomføres digital votering. Svein fra ITK forklarer hvordan dette
gjennomføres. For å vinne må én av kandidatene ha OVER 50% av
stemmene. Voteringen er åpen fra 21.05 - 21.15
13. Resultat av avstemning

Fredrik Akre

338

48.4%

Jacob Wulff Wold

189

27.1%

Daria Barjaktarevic

143

20.5%

Sum

698

Da ingen av kandidatene fikk over 50% av stemmene går det videre til ny
utspørringrunde av de to kandidatene med flest stemmer, Fredrik Akre og
Jacob Wulff Wold.

14. Ekstra valgrunde: Utspørring
14.1 Max Meinich:Hvordan ønsker dere at medlemsmassen ser ut om 10 år
og hvordan vil dere få til det
14.2 Nora Bugge Pasca: Hvilket spørsmål skulle dere ønske at ble stilt i
forrige runde? Og svar på det

14.3. Frida Jerve: Fredrik: 3 konkrete samfundsmøter. Jacob: Konkrete
spørsmål som titler på de samfundsmøtene de snakket om tidligere ettersom
du vil ha debatt

14.4 Petter Jacobsen: Valg er ofte på lørdager og er knyttet opp mot tema på
møtet. Hva tenker dere om digitale valg?

14.5 Agnete Djupvik: Hvordan skal man virkelig forstå hva ALLE medlemmene
på samfundet vil ha?

14.6. Edgar Tandberg: Ubegrenset budsjett og tidsmaskin: hvem ville dere
hatt på trippelkonsert og i hvilken rekkefølge?

14.7 Inge Slettan Ulvund: Hvilken kunstnerisk gjeng på huset er din favoritt og
hvordan vil du jobbe for at de kunstneriske blir mer synlige?

14.8 Jacob Nordin Andersen: Når tenker dere det er en sterk nok konsensus i
medlemsmassen til at man kan fremme det som en mening for hele
samfundet?

14.9 Håvard Stenstadvold: Har dere tenkt til å gjøre noe for å gjøre
onsdagsdebattene mer konkrete? Premisset var at onsdagsdebatter nå ofte
ender med at debattantene blir enige

14.10 Nina Salvesen: Kom med den hardeste kritikken til sittende styre dere
klarer

14.11 Tonje Aune: Hvordan sørge for at det er plass og inkludering til folk med
nedsatt funksjonsevne?

14.12 Erik Andre Jakobsen: Ville du tatt imot penger fra Equinor for å få opp
nybygg? Penger mot at de ville reklamert med samfundet
14.13 Daria Barjaktarevic: Det er en tapt generasjon med studenter som ikke
ble med høsten 20. Hva vil dere gjøre konkret for å nå ut til de studentene?

14.14 Frøydis Hamstad: Hva gjør du hvis du ikke blir valgt i dag?

15. Ekstra valgrunde: Pause med avstemning
Det gjennomføres enda en runde med digital votering. For å vinne må én av
kandidatene fortsatt ha OVER 50% av stemmene. Det er åpent for votering fra
21.56-22.06.

16. Ekstra valgrunde: Resultat fra avstemning

Fredrik Akre

385

60.3%

Jacob Wulff Wold

210

32.9%

Sum

638

6.7%

Da gratulerer vi Fredrik Akre som nyvalgt leder av Studentersamfundet i
Trondheim. Akre trer på som leder 17. mai 2021.

17. Allsang: Nu klinger

18. Eventuelt

18.1 Frida Jerve: På vegne av alle gamle Ledere vil jeg gratulere så mye.
18.2 Snorre Repål: På vegne av sittende Styret, Sikring og Eidsvoll vil jeg
gratulere så mye.

18.3 Petter Jacobsen: På vegne av Styret 19/20 vil jeg gratulere så mye.

18.4 Øyvind Bentås: På vegne av Styret 15/16 vil jeg gratulere så mye.

18.5 Jakob Oseid: På vegne av SDK vil jeg gratulere så mye.

18.6 Edgar Tandberg: På vegne av Lørdagskomitéen vil jeg gratulere så mye.

18.7 Bor de Kock: På vegne av Symforch vil jeg gratulere så mye.

18.8 Tonje Aune: På vegne av GS vil jeg gratulere så mye.

18.9 Max Meinich: Jeg vil takke deg og dine medkandidater for et veldig godt
ledervalg. Jeg gleder meg til å samarbeide med deg det kommende året, jeg
er trygg at du kommer til å gjøre en strålende jobb.

18.10 Ane Norum Kvistad: På vegne av SIT vil jeg gratulere så mye.

18.11 Sveinung Vaskinn: Vi i Rådet gleder oss til det kommende året med
deg, gratulere så mye.

18.12 Jacob Wulff Wold: Gratulerer så mye, og masse lykke til.
18.13 Daria Barjaktarevic: Gratulerer så mye med seieren, masse lykke til
med vervet.

18.14 Gabriel Qvigstad: Jeg vil takke deg for et godt valg, og fra Styret 16/17
vil jeg gratulere så mye.

18.15 Gunnar Gudlaugur Gunnarsson: På vegne av Klubbstyret vil jeg
gratulere så mye.

18.16 Ane Hofsli: Gratulerer så mye med seieren, jeg gleder meg til å se deg
på Rocky til våren.

18.17 Ida Leham: På vegne av Velferdstinget vil jeg gratulere så mye.

18.18 Nina Salvesen: På vegne av Nabla vil jeg gratulere så mye.

18.19 ARK: Gratulerer så mye med seiere. Bent vil gratulere så mye på vegne
av Vertskapet og regjeringen.

18.20: På vegne av SM vil jeg gratulerer så mye, vi gleder oss til det
kommende året.

18.21 Svein Rougseth: På vegne av ITK vil jeg gratulere så mye.

18.22 Sondre Liestøl: På vegne av MG vil jeg gratulere så mye.

18.23 Håvard Stenstadvold: På vegne av VK vil jeg gratulere så mye.

18.24 Mathilde Enkerud: Takk for godt valg, gratulerer så mye.

18.25 Snorre Vestli: Jeg gleder meg til å diskutere nærmere hvordan du skal
arrangere Robot Wars i Storsalen.

19. Kritikk av møtet

19.1 Jostein Løwer: Hvor er spitposten?

20. Møtet er hevet 22.34

