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1. Møtet er satt

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsordenen godkjennes ved akklamasjon

3. Styret informerer
Disiplinærvedtak V01

“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets interne områder. Medlemmet blir også fratatt muligheten
til å inneha eller utøve frivillig verv i regi av Studentersamfundet. Straffen
gjelder til og med 01.01.2024. Dette for å ha utøvd vold overfor to
medlemmer. Det er skjerpende at medlemmet har vært involvert i en
voldshendelse tidligere. Dommen er gjeldende fra 18.01.2023.”

- Endring av valgsystem

Det jobbes med et lovforslag på endring av valgsystemet.

- Medlemskampanje

Kampanje på medlemskap fram til mars.

- Søknadsfrist i morgen

Søknadsfrist for opptak går ut 23:59 22.01

4. Nybygg informasjon

5. Valg av kandidater til Rådet
Ingeborg Hollekim Bringslid

Bernhard Kvaal



Maya Sol Sørgård

Resultat:

Ingeborg Hollekim Bringslid velges ved akklamasjon

Bernhard Kvaal velges ved akklamasjon

Maya Sol Sørgård velges ved akklamasjon

6. Politisk femminutt
6.1 Jostein Løwer roaster Værnes Ekspressen. Styres fra Oslo, skyhøy pris.
Bussruten er lang og unødvendig. AtB og toget bør ta over med et bedre tilbud. Avior
er velkommen til Samfundet for å diskutere dette, men med inngangsbillett på 200kr.

7. Innledninger til temaet
Katja Levy holder innledning

Marius Korsnes holder innledning

8. Pause

9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1 Esten Melhus

Er det problematisk at vi er så avhengig produksjonen til Kina, sett i lys av det som
skjedde med Ukraina vs. Russland. Mtp hvor avhengig europa var av russisk energi

9.2 Gina Eckhoff

Do you have any input which explains China's long period of growth without having
any great infrastructure?

9.3 Bent Heier Johansen

What is the actual power structure between Xi Jinping and the provincial
governments

9.4 Ida Lie Nilsen

Could you elaborate on China's relationship to South America, as well as other parts
of the world, such as Africa

9.5 Audun Roseth

Is there any chance that china ever becomes a true democracy

9.6 Nina Salvesen

How problematic is that China is growing as much as they are, considering their
human rights actions, and how much should the rest of the world accept while we let
the country grow.

9.7 Gina Eckhoff



Do you know of any of China's long term goals, and how are they working to reach
them?

9.8 Naomi Bazira

Should we be learning mandarin and prepare to live in a world that's “run”  by China

10.Eventuelt
10.1 Morten

ARK skal ha amatørradio kurs 9. februar. Møt opp.

10.2 Jonas Strøm Scheie

Regjeringen har vedtatt at internasjonale studenter må betale skolepenger. Jonas
roaster Ola Borten Moe.

11. Kritikk av møtet
11.1 Nina Salvesen

Skryt til styret, flott med engelsk møte, ønske om mer markedsføring rundt dette.

11.2 Simen

Flybussen, Pirum har en sang om den. Kritikk på plastglass.

11.3 Cecilie

Takk for interessant tema. Bra med mye spørsmål fra salen. Burde vært info om at
det ble på engelsk. Ønsket mer info om innlederne. Dagsordenen burde vært mer
oppdatert. Valg av rådet burde vært formidlet på en annen måte på dagsordenen.

11.4 Truls Carlson

Skryt til Simen. Applaus.

12.Møtet er hevet
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