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Mussolini er tilbake, WTF?!
Dagsorden

1. Møtet er satt

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Styret har følge å melde fra sin protokoll:

Vi har kommet med en innstilling til rådet og de som innstilles blir presentert nå
etterpå, mer info kommer.

Styret pluss de andre arrangerende gjengene har forrige uke jobbet med å sette
programmet for vårsemesteret. Alt som kommer er lagt ut på Samfundet.no, så gå
inn der og se hvilket snadder som kommer til en Klubb nær deg.

Fram til Mars har vi i samarbeid med Markedsføringsgjengen en medlemskampanje
gående. Her vil det være fokus på hvilke fordeler medlemmene får, det blir rabatterte
priser på medlemskapet, og mye av markedsføringen vil skje på de campus som har
en liten medlemsmasse. Dette er veldig spennende, så bare å følge med og spre
ordet.

Opptak ruller også og går. Diverse gjenger tar opp folk fram til neste søndag den
22.01. Gå inn på Samfundet.no/opptak of se hva man kan være med på.

Ellers har styret intet å melde, gleder oss til et nytt semester med dere.

4. Innstilling til Rådet
Kristoffer fra styret skal presentere Styrets innstilling til Rådet.

- Ingeborg Hollekim Bringsild
- Bernhard Kvaal
- Maya Sol Sørgård
5. Politisk femminutt



5.1 Jonas Strøm Scheie: Gratulere til Øyvind Bentås, tidligere styremedlem, for ny
jobb på Stortinget i transportdepartementet

6. Hovedtrekkene i Italias politiske historie ved Elisabetta
6.1 Elisabetta Cassina Wolff forklarer

7. Kunstnerisk innslag ved Pirum

8. Pause

9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1 Åse Håtveit: Meloni oppleves moderat, men er hun mer radikal enn det hun
fremstår som?

9.2 Sverre Poppe: Meloni bruker ikke vold, men Viktor Orban skaper et mer
autoritært samfunn gjennom demokratiet ved at det velges demokratisk, vil Meloni
sikte på å gjøre det samme som hab om hun får nok oppslutning

9.3 Ola Mæle: To spørsmål:

1. hva er opphavet til facisme, med Mussolini eller er det en eldre bevegelse
2. har norge noe å frykte/forberede seg på med Meloni sin politikk

10.Eventuelt
10.1 Jonas Strøm Scheie: reklamerer om Storsalspodden

10.2 Åse Håtviet: gir skryt for flotte temaer denne våren, mye internationalt

11. Kritikk av møtet
11.1 Liv Marie Rønhovde: Det var veldig kaldt i Storsalen, kunne det blitt gjort noe
med til neste møte?

12.Møtet er hevet


