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1. Møtet er satt
kl. 18.03

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Styret informerer om innstilling til rådet, styret innstiller:

- Miriam Finanger Nesbø

- Tale Bærland

- Jan Henrik Jahren

Rådet presenterer sitt vedtak i sak 54/21 vedr. anke i Styrets sak H06/2021:

«Rådet har vedtatt å idømme medlem nr 57806489 utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke i 3 måneder og 6 dager, til og med 28.
februar 2022.»

4. Politisk femminutt
Ingen ytringer

5. Innledning ved Sofie Marhaug

6. Innledning ved Ola Elvestuen

7. Innledning ved Ask Ibsen Lindal

8. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret

9. Pause

10.Sofaprat med spørsmål fra salen



10.1 Jørgen Sollie: man kan se at sosialisme historisk sett ikke er så
klimavennlig, hvordan kan man harmonisere demokratiet, folkets ønsker,
klimapolitikk osv?

10.2 Bilal Sheikh: de største endringer kommer fra innovasjon. Hvor viktig er
innovasjon og hvor viktig er det at politikerne investerer i
innovasjonsprosjekter?

10.3 Nina Salvesen: politikerne er enig i målet og problemet, men uenig i
måten. Havner i en middelvei hvor man ikke blir enige om noe. Er det bedre å
bare henge en strategi og bare gå for den? Hvor villig er du til å gi opp din
strategi for en annen?

10.4 Sigurd Skogum Riise: Hva om det aldri vil lønne seg med kapitalisme

10.5 Sunniva Skurtveit stiller på vegne av digitalt medlem: hvorfor er politikken
delt mellom rødt og blått og ikke grønt og grått?

10.6 Karl Tynes: hvis vi skal gjøre kapitalismen grønnere, skal vi gjøre det via
skatter e.l., skal staten gå fullt inn?

10.7 Katja Brødholt: hvordan kan vi som et rikt land med så mye ressurser
fortsatt ta så dårlige valg mtp klima. Hvordan kan vi forvente at fattigere land
med mindre ressurser tar bedre valg?

11. Eventuelt
11.1 Medlem: Har et tips om hvordan vi kan løse klimakrisen, bare si at al
Qaida står bak.

11.2 Hermine: Stiller som kandidat til valg av UKEsjef UKA23

11.3 Kari: Stiller som kandidat til valg av UKEsjef UKA23

11.4 Jens Ølberg: Leser fra Prropheten

12.Kritikk av møtet
12.1 Jens Ølberg: Det var mange representanter fra UKEstyret her, men ingen
som sa noe.

13.Møtet er hevet




