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1. Møtet er satt
18:07

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Styret informerer om disiplinærvedtak H01.

Disiplinærvedtak H01

“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Samfundets interne
områder til og med 20.09.2022. Straffens utmåling varer i fjorten - 14 - dager i
ordinær åpningstid for inneværende semester. Dette for å ha utført hærverk
på Samfundets eiendom og for personlig sjikane mot et annet medlem.”

Utover det vil styret informere om at vi arrangerer styrevaffel førstkommende
fredag klokka halv fire i Rundhallen. Det er også fremdeles mulig å melde seg
på vennespleis som har frist i morgen 23:59. I dag har styret gått i
pride-paraden sammen med mange av våre medlemmer bak Samfundets
fane. 1. oktober er det ordenspromosjon i Det Sorte Faars Ridderskab. Hans
væderheftighet vil komme og glede oss med sitt nærvær, og har bedt om at
opraen Morens siste sukk skal settes opp. Dere er alle naturligvis invitert til å
komme og overvære festlighetene og operaen.

Ellers har styret intet å melde.

4. Politisk femminutt
4.1 Daria Barjaktarevic: Forteller om debattinllegg om studiestøtte skrevet av
Jonas og Daria i Adressa. Leser opp resolusjonsforslag om studiestøtte som
skal stemmes over neste samfundsmøte.

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til møte 17. september, krever at
studiestøtten blir fastsatt til 2G, samt at regjeringen iverksetter tiltak for å
forhindre umiddelbar fattigdom blant studenter. Dette for å motvirke en



utvikling der studenter er stadig dårligere stilt økonomisk sammenliknet med
resten av samfunnet.

Forslagsstiller: Styret ved Studentersamfundet

4.2 Tormod Gjestland: Mener at resolusjonsforslag må legges fram av
medlemmer og ikke styret.

(Rådet avkrefter)

5. Innledning ved Marie Jacobsen

6. Pause

7. Kunstnerisk innslag ved Strindens

8. Sofaprat med spørsmål fra salen med Marie Jacobsen
8.1 Ola Mæle: Vet du om du hadde blitt noe lykkeligere med kjæreste?

8.2 Nina Salvesen: Hvordan gå fram hvis man synes noen i sin krets er søt?

8.3 Amund Grønvold: Kan jeg få noen bra sjekkereplikker?

8.4 Har du hatt en date på Samfundet før? Hvordan gikk det?

9. Eventuelt

10.Kritikk av møtet
10.1 Bor De Kock: For et hyggelig Samfundsmøte, med koselig møteledelse.

10.2 Edgar Tanberg: Klager på at det ikke var kaffekopper.

10.3 Tormod Gjestland: Klager på at folk ikke sier hvem de er når de kommer
opp på talerstolen.

10.4 Daria Barjaktarevic: Selvkritikk på at styret singel ikke er oppdatert. Vi
har mange flere single i styret.

10.5 Bor De Kock: Jeg heter Bor. Beklager Tormod.

10.6 Amund Grønvold: Vil se video av ansiktene til folk på skjerm.

11. Møtet er hevet
Jonas takker de som takkes skal og informerer om uka som kommer.



Møteleder Referent
Jonas Strøm Scheie Una Onsrud


