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Samfundsmøte: Abort
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
kl.

2. Godkjenning av dagsorden
informerer Storsalen om at punktet “nybyggoppdatering” er lagt
til under punkt 3. “Styret informerer” og det er lagt til kunstnerisk
innslag med UKEkoret Pirum etter sofapraten.

3. Styret informerer
Styret skal fremover fortsette arbeidet med lovendringsforslag i forbindelse med
valgsystemet. Vi ønsker å endre ordlyden slik man kan åpne opp for muligheten for
digitalt valg. Vi kommer til å legge frem vedtaket på nyåret.

Vi arbeider med å sette temaene for vårens Samfundsmøter og onsdagsdebatter.
Har du innspill til hva du ønsker å høre om, send en mail til styret@samfundet.no.

16. november vil Samfundets debattkomitee arrangere politiskquiz i Edgar kl. 17 som
en oppsummering av dette semesterets debatter.

4. Nybyggoppdatering
Bygget begynner å reises. Grunnflaten skal etterhvert bygges utover. Dette gjøres litt
etter litt for å støtte opp om eksisterende bygg og jordmassene rundt bygget.
Det jobbes med en plan for innflytning i nybygget.

- Juni 2023: Arbeid i eksisterende bygg
- August 2023: Fasaden ferdigstilles
- November 2023: Innvendige strukturer ferdigstilles. Gradvis innflytting i

nybygget
- Januar 2024: Overlevering av bygget
- Februar 2024: Åpning av nybygget
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Arbeidet med finansiering går stadig fremover og vi har fått innvilget 10 MNOK fra
Trondheim kommune. Vi er ellers i kontakt med aktører som fylkeskommunen,
Samskipnaden, Velferdstinget og private aktører.
Kronerullingen har fått inn i overkant av 500 000 kr, det er veldig gøy. Forstett å spre
ordet og støtt nybygget!

5. Politisk femminutt
5.1 Øystein: SV vil sette av 1MNOK til tannhelse for folk under 25 år. Dette er bra da
Velferdstinget akkurat har vedtatt å fjerne tannhelserefusjonsordningen. SV ønsker å
øke og fastsette studiestøtten til 1.4G. De vil også reversere forslaget om studieavgift
for internasjonale studenter i statsbudsjettet.

5.2 Eivind Rindal: Anbefaler en bok fra 1984, “Den gode fiende”. Det er en krig i
verden som ble erklært av Amerika mot det vi i dag kjenner som narkotika. Det er en
krig som har blitt en global kamp som har kostet mange liv. Nå ser vi en endring. Jo
Biden har gitt amnesti til fanger fengslet for mindre narkotikabrudd. Ting går fremover
i Norge også, men flere partier holder en streng linje. Norge og Sverige er på toppen
når det kommer til antall overdoser. Norge burde se til Tyskland og legalisere og
regulere. Oppfordrer til å skåle med alkohol som har blitt regulert og dermed også
gjort relativt harmløs.

5.3 Jonas Scheie: En kvinnelig biskop fra Hamar er død. Hun var den Lutherske
kirkes tredje kvinnelige biskop, og det første homofile. En skål for alle som står for
det de mener i umulige situasjoner.

5.4 Karoline: Det er viktig at flere møter opp på Samfundsmøter. Tror flere kunne
møtt opp dersom møtet var kl. 16 eller i en hverdag.

5.5 Cecilie: Det er ikke lett å være homofil på Færøyene. Færøyene har også den
strengeste abortloven i midtnorden. Det må stå om liv før abort er tillatt. Oppfordrer
alle til å signere på Amnesty sin aksjon.

6. Godkjenning av nytt styre ved Studentersamfundet i Trondhjem
Styret godkjennes av Storsalen med følgende stillinger

- Nestleder og økonomiansvarlig: Annika Vigsnæs Taule
- Temaansvarlig: Gaël Peebles-Christensen
- Debattansvarlig: Daria Barjaktarevic
- Huskoordinator: Kristoffer Meggelæ Pedersen
- Kommunikasjonsansvarlig: Frøy Elisabeth Hamstad
- Arrangementsansvarlig: Oda Liang
- PR-koordinator: Næjla Kappfjell

7. Innledning ved Berit Austveg

8. Innledning ved Kari Tove Elvbakken
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9. Innledning ved Patricia Kaatee

10.Pause

11. Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Magnus Runnerstrøm: Er det en kamp mot religiøse krefter?

11.2 Eivind Rindal: Hvordan endte vi opp at abort gikk fra et rettighetsspørsmål til et
forhandlingsspørsmål?

11.3 Ngoc-Tran Le: Har abort noen andre negative effekter på kroppen enn det å gå
på prevensjon over tid?

11.4 Liv Marie Rønhovde: Argument mot abort er at det er psykisk påkjenning og
man kan komme til angre på valget man har tatt.

11.5 Lars Ingar Tutturen: I arbeidet med å liberalisere abortlovene, hvordan skal man
gjøre det på en hensynsfull måte?

11.6 Eirik sande: Hvordan har aksepten for abort i samfunnet endret seg ved hjelp av
kulturelle verker?

11.7 Herman Amundsgård: Min farmor fødte min onkel som følge av en bygdefest.
Begge ble frosset ut av samfunnet, og det har preget familien i lang tid etter. Hvordan
skal vi arbeide med denne stigmatiseringen?

12.Kunstnerisk innslag ved Pirum

13.Eventuelt
13.1 Ola Mæle: Takk for en god og viktig debatt. Det er vanskelig å sette saker som
dette på dagsorden når det er så få som møter opp.

13.2 Øystein: Leder av Velferdstinget. Vil gratulerer Una og det nyinnsatte styret.
Gleder meg til et samarbeid med finansiering av Nybygg.

13.3 Eivind Rindal: Har tenkt tre temaer til fremtidige møter. Rus. Grenser fra staten,
anarki eller orden? Russland, Kina, India eller Sørøst Asia.

13.4 Baron Shepherd: Rik godseier fra Trondheim som vil bosette seg på Lundamo
Hotell. Møt opp på Knaus i morgen for å se.

13.5 Cecilie: Jeg er pirumfan. De har plateslippkonsert på fredag!

14.Kritikk av møtet
14.1 Cecilie: Setter pris på om det blir spurt om innvendinger før punkter godkjennes.
Leit med tidspress, det hever terskelen for å gå på talerstolen.



14.2 Tormod: Korthet

14.3 Martha: Skulle gjerne hatt innspill fra den andre siden av debatten også for å
gjøre den mer nyansert.

15.Møtet er hevet
Una informerer om det som skjer på Huset de neste dagene.
Una takker de som takkes skal.

_________________________ __________________________

Møteleder Referent
UNA ONSRUD ANNIKA B. VIGSNÆS TAULE


