
Samfundsmøte
12. november 2022 Kl. 18

Festmøte: Monster
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

Kl.  18.04

2. Stars and Stribes v/Strindens Promenade
Orchester

3. Godkjenning av dagsorden
Kunstnerisk innslag v/ Candiss er lagt inn som punkt 9.

4. Styret informerer
Styret har blitt godkjent av Storsalen.
Arbeider videre med lovendringsforslag i forbindelse med valgsystemet. Ønsker å
endre ordlyden slik at det kan åpnes for digital avstemning. Styret sitter i Edgar fra kl.
16-17 hver tirsdag for å ta imot innspill.
Styrevaffel tirsdag 15. november kl. 15.30 i Daglighallen.
Holder på med å sette temaer for vårens samfundsmøter og debatter.

5. Politisk femminutt
Øystein Fruseth Christiansen: skal avholde møte i Velferdstinget der det skal fordeles
en del penger. Oppfordrer til å komme på dette møtet.

Olav Ødegård: synes det er kjedelig å bare prate når det er festmøte. Vil heller at det
skal synges. Har skrevet en sang han vil fremføre. Synger en sang.

6. Den skumle delen
Kunstnerisk innslag v/ SIT.

7. Pause
Bor de Kock: forslag til saksgang. Ønsker seg skummel lyd fra FK på stemmene på
talerstol.

8. Sofaprat med spørsmål fra salen
Sebastian Speleman: Hva har skjedd siden Kevin ble født til i dag? Vil ha begge sine
sider.



Ola Mæle: Kan far si noe flott om sin sønn, og sønn si noe flott om sin far?

Ferdinand Tomek Marnburg: hva er monstre redd for?

Sunniva Schøyen: hva er deres favorittmat?

Ludvig Jordet: Har monstrene blitt offer for kulturell appropriasjon?

Johan Van-Helsing: hva synes dere om monsterjegere?

Henrik Roaldsnes: hvordan finner dere selvaksept i å være monstre? Kan dere
demonstrere deres beste måte å skremme folk på?

9. Kunstnerisk innslag v/ Candiss

10.Allsang: Nu klinger v/ Strindens Promenade Orchester

11. Eventuelt
Ferdinand Tomek Marnburg: skal dere virrkelig ha mer penger til nybygg? Dere kan
få like bra nybygg til halvparten av summen.

Amalie Gjøsdal Wollmann: første gangen på talerstol. Er internpris på øl for frivillige
studenter. Som en ekte sunnmøring som ikke takler øl spør jeg KSG; kan vi få
internpris på cider også?

Åsmund Hunderi Stemland: lærte seg som ung å si takk og farvel til mine drømmer.
Kaicherrz skulle ha konsert i Storsalen da jeg var 13 år gammel. Måtte la drømmen
dø. Nå kommer Kaizers tilbake med 56 konserter neste høst. 14 av dem er i
Trondheim, ingen av de på Samfundet. Håper alle ønsker de hjertelig velkommen til
Trondheim. Skal være frivillig her til Kaizers kommer tilbake. Skål for deres
tilbakekomst.

Satan sjøl (med Kevin): Vil slå et slag for mulighetene som åpner seg når man drar
på dette huset. Grip mulighetene. Satan backer det.

Emilie Hvidsten Swensen: Førstkommende torsdag skal studenttinget velge nytt
arbeidsutvalg. Det er et åpent møte hvor man kan komme og stille spørsmål til
kandidatene. Det vil også være mulig å stille til disse stillingene.

12.Kritikk av møtet
Jakob Mæhle Skjøtskift: Hufsa er ikke et monster, er bare misforstått.

Ludvig Jordet: blir ikke tatt hensyn til de som går med solbriller inne.

Ola Mæle: takk til satans impotente tullekopper.

Sebastian Speleman: vil gi kritikk til at det ikke ble sagt at man må huske å gå på do i
pausen.

Satan: game-showet gikk for fort. Burde vart lenger.

Nicolay Elven : kritikk for at det ikke er 29. oktober. Burde skrudd tiden tilbake.

13.Møtet er hevet
Una takker de som takkes skal.
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