
Samfundsmøte
07. mars 2023 kl. 18

Ledervalg 2023
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
kl. 18.09

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Valgsystemet skal diskuteres og endring skal voteres over på generalforsamling nå i
vår.

Samfundet går i 8. mars tog i morgen, bli med!

4. Politisk femminutt
4.1 Olav: Vi må finne vår generasjons tema som opptar oss, og engasjerer oss. Jeg
har laget en liste som kandidatene kan ha i bakhodet. Skrivebok, iPad eller
remarkable? Pepsi Max eller Cola Zero? Luke eller ikke lue over ørene? Enorm eller
diger, hva er riktig bruk? Det er dette ungdommen bryr seg om.

4.2 Max: Leder får mulighet til å utformer Samfundet sin politiske profil, men
Storsalen har også en innvirkninger her. Den 25. mars skal Studenteresamfundet ta
stilling til fossile sponsorer av Samf. Håper så mange som mulig kommer på dette
samfundsmøtet og skaper en god debatt.

4.3 Gabriel Qvigstad: For ca. to år siden giftet jeg meg i Nidarosdomen, men vi
møttes her på Samfundet. Hun har skrevet et innlegg om 8. mars, som det siteres
fra.

5. Innledning ved Una Onsrud

6. Presentasjon av kandidatene

7. Utspørring av kandidatene



4 kjappe for/mot spørsmål.

1. Er det er viktigere at samfundet er en kulturinstitusjon enn en politisk
institusjon?

2. Bør Samfundet engasjere seg i politiske saker utenfor studentpolitikken?
3. Burde samfundets møter og debatter bli mer kontroversielle?
4. Ville du honorert en innleder for å si sin mening på samfundsmøtet?

Forberedt spørsmål:

Hva mener du er formålet til leder og styret i Studentersamfundet, og hvordan skal du
oppfylle det?

Spørsmål fra salen:

7.1 Olav Ødegård: Hva synes dere om at det er så få som kun er medlemmer her i
dag?

7.2 Marcus Gran: Kan dere utdype dette med kultur vs. politikk?

7.3 Inge Ulvund: Dere skal i utgangspunktet fremme medlemmenes politiske mening
ikke deres egne, men jeg vil høre en politisk mening dere har som dere mener er
kontroversielt.

7.4 Aleksander Skre: Tidligere har det vært uttalt at onsdag er dagen for debatt. Hva
er samfundsmøtene for deg? Er det et debattmøte? Er det et temamøte? Eller er det
en tradisjon?

7.5 Lea Longva: Det er skummelt å være på talerstolen og si hva man mener politisk.
Har dere tenkt på noen tiltak for å gjøre det lettere å stå her å ytre seg politisk?

7.6 Rawan Jouhar: Flere av dere har nevnt tre ting dere vil jobbe for. Hva vil dere
prioritere å gjøre som leder?

7.7 Even Berthelsen: Hvis du skulle lagt ned en gjeng på Samfundet, hvilken gjeng
hadde det vært?

7.8 Åsmund Stemland: Samfundet er mange studentenes første møte med en
ordentlig alkoholkultur. Som Leder vil dere sette en standard og bære en rolle. Som
leder av Styret har dere også ansvar for disiplinærapparatet. Hvordan vil dere
forvalte denne rollen og disiplinæransvaret som styret har?

7.9 Ivar Solhaug: Som leder er det viktig å skille sine personlige meninger og
Samfundet sine meninger. Klima er en viktig kamp. Hva synes dere om den interne
meningsytrningen som er fremmet om samarbeid med fossile selskaper? Hvordan vil
dere at Samfundet skal bli grønnere? Hva er deres favoritt festmøte?

7.10 Kari Johanne S. Bøckman: I deres periode som leder skal Nybygg åpnes.
Hvordan skal du bidra til å få organisasjonen inn i nybygget, og hvilken rolle tenker
du leder har i denne situasjonen?

8. Kunstnerisk innslag ved SIT

9. Pause



10. Utspørring av kandidatene
10.1 Håkon Isaksen: Hvordan vil dere jobbe for å integrere og samarbeide med de
andre studentorganisasjonene for å skape en best mulig studiehverdag?

10.2 Ferdinand Marnburg: Samfundet er ikke alene om å mene noe om
studentpolitiske saker? Hva gjør Samfundet unikt? Hva skille Samfundet fra de andre
studentpolitiske organene?

10.3 Edgar Tandberg: Se for dere at dere har uendelig med penger. Dere skal
arrangere en trippelkonsert i Storsalen. Hvilke tre artister, døde eller levende, ville
dere invitert?

10.4 Theo Viken: På deres sosiale media, er det noe dere vil forklare til salen?

10.5 Simon Løvdal: Dette har vært et turbulent år for Styret sin del. Hvordan vil du
bygge tillit til organisasjonen internt og eksternt?

10.6 Bent Heier Johansen: Kari har UKEfølelsen. Hva er Samfundetfølelsen, og
hvordan vil gå frem for å skape den hos alle medlemmene våre?

10.7 Truls Carlson: Styret skal ta opp en undergruppe, Debattkomiteen. Hva tenker
dere om neste periodes onsdagsdebatter? Vil dere forandre på noe? Hva er deres
drømmedebatt?

10.8 Bor de Kock: Hva er den minste saken dere bryr dere om eller den minste
endringen dere vil gjennomføre?

10.9 Martin Jerven: Vi snakker om at dette er et inkluderende og varmt hus, men vi
overser ofte de internasjonale studentene. Hvilken burde Samfundet ha ovenfor de
internasjonale studentene i byen?

10.10 Tormund Randeberg: Hvis finansiering av nybygg går skeis, hva er deres plan
for å rane en bank og hvitvaske de pengene?

11. Avslutningsappeller

12. Avstemning

13. Pause

14. Kunstnerisk innslag ved SIT

15. Resultat av avstemning

Navn Antall stemmer Prosent

Astri Elgethun 225 57.4 %

Sebastian Småland 110 28.1 %

Cecilie Raustein 41 10.5 %

Blankt 16 4.1 %

Totalt 392 100 %



Astri Elgethun er valgt inn som ny leder av Studentersamfundet i Trondhjem.
Gratulerer til Astri!

16. Ekstra valgrunde: Utspørring

17. Ekstra valgrunde: Avstemning

18. Ekstra valgrunde: Resultat fra avstemning

19. Allsang: Nu klinger

20. Eventuelt
20.1 Gratulasjoner fra det sittende styret

20.2 Kvint og Markus Grand: Gratulerer! Hyper nybyggkonsert 12. april!!

20.3 Gratulasjoner på vegne av ISFiT-23.

20.4 Layout gratulerer! Hun er en fantastisk leder.

20.5 Moten og Studenttinget gratulerer Asti.

20.6 Lea: Gratulerer Astri!

20.7 Strindens gratulerer!

20.8 Lørdagskomiteen gratulerer og gleder seg til å finne en god løsning på
samfundsmøter

20.9 Klubbstyret gratulerer

20.10 Simen gratulerer på vegne av hele MG! Slay!

20.11 Ingeborg: Gratulasjoner på vegne av Dusken

20.12 Olav: Gratulerer! Pitcher et møte der man på forhånd har gjort seg om en
mening og sitter separat i salen.

20.13 Gratulerer på vegne av UKA! Gleder oss til samarbeidet.

20.14 Theo: Gratulerer. Takk til de andre kandidatene for et godt valg. Husk å pante
plastglassene, ikke kast de! Det tas en BeReal.

20.15 Inge: Sier noe om Pirum, nei mener Purin. Slik ble det jødiske folket reddet fra
utryddelse. Under Purin er alle jøder forpliktet til å være dritings og være gavemilde.
Gratulerer nyvalgt leder! Jeg vil kalle deg min venn, og spandere en øl på deg.

20.16 Gratulerer på vegne av nybyggkomiteen!

20.17 SKP gratulerer!

20.18 Velferdstinget gratulerer Astri med valg!

20.19 Debattkomiteen gratulerer Astri. Vi gleder oss til å se hva du, ditt styre og SDK
får til det neste året.

20.20 Sebastian: Gratulerer! Det har vært gøy å sitte med deg der opp! Håper det er
plass til en avdanket KSG sjef i ditt styre:)



20.21 Simen: Gratulerer på vegne av studentmediene.

20.22 Gratulerer på vegne av Sikring!

20.23 VK gratulerer! Gleder oss til kule møter med deg på stream.

20.24 Markus: Gratulerer på vegne av ITK.

20.25 SIT gratulerer Astri!

20.26 Kasper: DG gratulerer! Bra jobbet til Cecilie og Sebastian.

20.27 Julius: Fotogjengen gratulerer!

20.28 Anna: Kulturutvalget gratulerer deg. Jeg skjønner at vil med i Rocky, men ikke
kutt KU da

20.29 Hanna: KSG gratulerer, og gleder oss til et glimrende samarbeid.

20.30 TKS gratulerer! Kult på lille kvinnedagen! Du er hjertelig velkommen på en
øvelse.

20.31 GS gratulerer! Gleder til å dele område med deg til nybygg står. Gratulerer til
alle som stilte i dag.

20.32 Bor: Gratulerer Astri! Men også gratulerer med valg til FS. Gleder meg til
samarbeid. Det er et konkurrerende arrangement på Samfundet i dag, det er
bursdagen til Ola Mæle. Det synges:)

20.33 TSS gratulerer!

20.34 Snaustrinda og Musikerlåfte gratulerer! Gleder oss til trekkspill i monitor

20.35 Det er konsert i lademoen kirke med symforch

20.36 Næjla: I morgen blir det mulig å søke styret til Astri. Det er gøy! I morgen er det
kvinnedagen, det er tog. Samfundet skal gå i tog under parolen “samtykkelov NÅ!”.

20.37 Sofie: Jeg står her primært for å få et nytt profilbilde til facebook. Vil også ha
sånn pin:)) Gratulerer Astri!

20.38 STØNT STØNT STØNT!! Nå får du to nye d-er i navnet ditt! MG er stolte av
deg

20.39 LUKA gratulerer deg Astri! Gleder oss til å videresende masse rare
forespørsler. Gled deg til å kjenne på LUKEfølelsen ;)

20.40 Regi gratulerer! Gleder oss til samarbeidet.

20.41 FK gratulerer Astri! Vi ser frem til å jobbe med deg og ditt fremtidige styre.

20.42 Jørgen: Gratulerer på vegne av Sit-styret. Takk for det gode samarbeidet med
Samfundet, ser frem til mer.

20.43 Åsmund: står her på vegne av aktive brukere av
styret-bordreservasjon@samfundet.no . Søk styret for å se det. Det kommer
nyhetsbrev for interne i morgen. Gratulerer!

20.44 Harald: Jeg deler meningen din i at KU skal ryke. I fjor på Rocky hadde jeg
med meg to sekker med 20 kg ris, dette er tydeligvis ikke lov lenger. Jeg oppfordrer
alle til å ta med seg ris på Rocky!!

20.45 Cecilie: Gratulerer til Astri! Gleder meg til å se hva du får til.
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20.46 Eirik: Gratulerer på vegne av Sit Råd. Gullklubben gratulerer med nytt verv, vi
gleder oss til å bli enda bedre kjent med deg. Hammerlauget takker for et godt valg til
sittende styret og kandidatene i kveld. Igjen, gratulerer til Astri!

20.47 Sveinung: Rådet gratulerer med valget. Gleder oss til samarbeidet i året som
kjem.

20.48 Sander: Den største bragden i kveld er de nyopptatte i SIT, gratulerer til dem!

21. Kritikk av møtet
21.1 Hilde: Ved å bruke hodetelefonene får man ikke hørt hva de andre sier. Kanskje
det kan være fint å ha de av etter at man selv har svart.

21.2 Symforch vil gjerne at ledervalg ikke legges på tirsdager

21.3 Marcus: Bra ledervalg! De faktiske vinnerene er oss i salen som slapp en ekstra
valgrunde

21.4 Næjla: Glemte å promotere for debatten i morgen.

21.5 Alba: Positiv kritikk til styret for spørsmålsrundet med 4x5 spørsmål

21.6 Sander: Jeg hadde planlagt å være her til kl. 2, hva skal jeg gjøre nå? Vi burde
lovfeste minst to valgrunder.

22. Møtet er hevet
Una takker de som takkes skal. Spesielt takk til alle kandidatene våre i kveld for et
fantastisk valg!

Gratulerer til Astri som nyvalgt leder!

Møtet er hevet kl. 22:12

_________________________                                               _________________________

Møteleder                                                                                  Referent
UNA ONSRUD                                                                          ANNIKA B. V. Taule


