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Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18.04

2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade
Orchester

3. Styreprotokoll

Styret har ikke noe å melde fra uken som har vært

4. Åpen talerstol

4.1 Bor de Kock: Jeg er Nederlandsk statsborger og vil snakke litt om

parlamentsvalget som var denne onsdagen. Jeg står her i dag fordi

valgresultatet er skremmende. I NRK kan man lese at den forrige regjeringen

har vunnet, det stemmer. Det er allerede en skandale i seg selv. Bare for tre

måneder siden gikk denne regjeringen av på grunn av noe jeg vil kalle

NAV-skandalen på steroider. En trygdeskandale som ikke rammet 30

nordmenn slik som her i Norge, men 26 000 mennesker ble anklaget for

svindel. Svindel de ikke hadde begått. Folk som hadde glemt en signatur på et

skjema måtte tilbakebetale beløper på ørten tusen euro selv om de hadde

mottatt pengene legitimt. I noen tilfeller måtte folk selge huset sitt fordi staten

krevde en tilbakebetalelse på noe som tilsvarer 1 million norske kroner. Livene

til folk har blitt ruinert, de mest sårbare i landet har blitt overkjørt av den

nederlandske staten, en stat som bruker algoritmer med såkalt rasial bias for



å finne disse “kriminelle”. Denne regjeringen vant valget og denne

statsministeren får lov å fortsette. Selv om dette er helt jævlig er det ikke dette

jeg vil snakke om.  For det som har skjedd med resten av valgresultatet er

mye verre. Det nederlandske arbeiderpartiet har hatt et historisk lavt setetall

med 9 av 150 seter i parlamentet. Partiet som tilsvarer MGD og SV i Norge

har nesten blitt halvert fra 14 til 8 og det sosialistiske partiet har mistet 5 av

sine 14 seter. Samtidig som venstresiden har forsvunnet har

høyreekstremister blitt valgt inn i parlamentet. Forum voor Democrative deltok

for fire år siden for første gang i valget, og deres leder, Thierry Baudet, hadde

da allerede skilt seg ut med sine ekstreme synspunkter. EU, korona og de

skeives rettigheter er i følge Baudet alle en del av kospirajonen mot vesten.

Om kvinner sa han “hvis kvinner sier nei, mener de egentlig ja”. I taler brukte

han akkurat de samme ord som Hitler og Mussolini, “det var jo bare tilfeldig”

sa han, “det er jo bare ord”, også vant han to seter i 2017. I ukene før valget i

år har masken kommet av, “du vil jo ikke at søsteren din skal komme hjem

med en svart mann” sa han på TV. Han sa ikke svart mann. Han brukte et

mye styggere ord som jeg ikke kan på norsk og ikke har lyst til å lære. De

andre medlemmene i Form er verre, “for min del kan toget østover startes opp

igjen, helst i morgen”. Østover betyr da mot konsentrasjonsleirer for de som

ikke skjønte det. Frick Johansen, nå påtroddende medlem i det nederlandske

parlamentet sa at vi alle kan lære noe av Hitler. Han poserer på Instagram

med SS-uniformer, pistoler og kniv, og partileder Baudet sa for to uker siden i

en folkeapell at Nuremberg rettssakene, der nazistene ble dømt etter 2.

verdenskrig, var en illegitim domstol. Forum vant stort, de har nå 8 seter i

parlamentet. Historien i dag forteller jeg ikke fordi jeg er stolt av dette. Jeg

skammer meg over landet mitt, det gjør meg virkelig vondt i si det. Det er to

sitater om politikk jeg synes er veldig viktige. Det første er “I et rasistisk

samfunn er det ikke nok å være mot-rasismen, man må være antirasist”. Og

det andre er “The only thing that is necessary for the triumph of evil is for good

people to do nothing”. Mange jeg har snakket med de siste dagene sier at



heldigvis kan ikke sånt skje i Norge. Men stemmer det virkelig? Hvis dette kan

skje i et progressivt liberalt og sosialdemokratisk land som Nederland, hvorfor

kan det ikke skje her? For ti år siden hadde Nederland Frihetspartiet i

parlamentet, og vi har alltid behandlet dem som ufarlige idioter, og det er der

vil jeg påstå Norge er i dag. Tenk på Siv Jensen, tenk på Sylvi Listhaug. Kall

en spade for en spade, de er rasister. De sier helt forferdelige ting. Vi kan

velge å lukke øynene, vi kan velge å behandle dem som våre rasistiske onkler

som vi kun ser på julebord og kan ignorere resten av året. Men det er de ikke.

De er politikere, FRP har 20 seter på Stortinget. De har 15 000 medlemmer i

Norge i dag, og sånn skjedde det også i Nederland. Plutselig hadde vi rasister

i parlamentet. Også for fire år siden hadde vi plutselig fascister i parlamentet.

Og nå er det 2021, og nå har vi ikke bare nazister og fascister, men vi har

virkelig nynazister i parlamentet. Så dette er en advarsel. Det er nå mars, det

er et halvt år til det er Stortingsvalg i Norge. Jeg oppfordrer alle dere til å gjøre

noe. Vær så snill, gjør noe. Finn et parti du liker, meld deg inn og meld deg

som frivillig til valgkampanjene, dra ut på gatene, del din mening. Snakk med

folk og fortell det du er redd for. Jeg ber virkelig alle av dere om å gjøre noe,

for i dag har jo også Norge rasister på stortinget, det finnes i Norge også

fascister og nynazister. Det eneste du trenger å gjøre for å la dem spre sine

giftige ideologier og vinne valgkamper er å sitte stille og la det skli ut.

5. Innledning ved Inga Strümke

6. Innledning ved Frédéric Lindboe

7. Innledning ved Karl Kristian Ladegård Lockert

8. Kunstnerisk innslag ved XXXIntergration

9. Pause 1849-18.59

10. Sofaprat med spørsmål fra salen



10.1 Tormod Gjestland: Finnes det noen aspekter av hverdagen der
kvantemekanikk kan anvendes til noe håndfast?

10.2 Daria Barjaktarevic: Hvilken partikkel er du og hvorfor?

10.3 Jørgen Sundvold: Kan dere forklare problematikken med gravitasjon og
kvantemekanikk?

10.4 Ferdinan Tomek Marnburg: Hva er ditt favorittøyeblikk i en film der de
sier “dette kan man forklare med kvante” for å svare på et helt umulig
spørsmål?

Henrik Bø: Vet dere om noen måter man kan sende informasjon ved hjelp av
sammenfiltrede partikler?

11. Nu klinger med Strindens Promenade Orchester

12. Behandling av vedtaksforslag om medlemsrett til Luftkrigsskolen i
Trondheim

Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem fremmer følgende forslag til
vedtak:

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Festmøte: Kvante, lørdag  20.
mars 2021, vedtar at Luftkrigsskolen i Trondheim skal få medlemsrett ved
Studentersamfundet i Trondhjem. “

12. 1 Frédéric Lindboe: De studentene fra Luftkrigsskolen i Trondheim som
var medlemmer før men som mistet medlemsretten sin som vi nå skal votere
over igjen, de er vel kanskje i en superposisjon akkurat nå?

Det skal gjennomføres digital votering, Stian Forseth fra ITK forklarer hvordan
digital votering gjennomføres.

Det voteres fra 20.04-20.10

Resultat:



For 120

Mot 7

Blank 3

Sum 130

Vedtaket blir vedtatt. Gratulerer!

13. Rådet presenterer sin innstilling til Finansstyret

Rådet innstiller for perioden 2021-2023:

- Dag Herrem, leder (gjenvalg)

- Amund Aarvelta, medlem (gjenvalg)

- Ragnhild Nøstvold, medlem (nytt medlem)

14. Eventuelt

14.1 Fredrik Akre: For noen uker siden ble jeg valgt til som påtroppende leder
av Samfundet. Etter dette har jeg tatt opp et nytt styre som jeg ønsker å
presentere for dere dere i kveld.

- Hilde D: Haug: Nestleder
- Ola Mæle: Økonomi
- Julie Rustad: Kommunikasjon
- Edgar Tandberg: PR
- Johanne Bogen: Arrangement
- Ane Hofsli: Huskoordinator
- Sunniva Skurtveit: Tema
- Mathilde Enkerud: Debatt

15. Kritikk av møtet

16. Møtet er hevet 20.23




