
Samfundsmøte
11. mars 2023 kl. 18

Er verden designet for
menn?
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
Kl. 18.05.

2. Godkjenning av dagsorden
Vi gjør oppmerksom på at punkt 6. behandling av bevilgningsforslag og punkt 8.
kunstnerisk innslag strykes grunnet sykdom og avslag i siste liten.

Dagsorden er godkjent ved akklamasjon.

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

På tirsdag var det ledervalg her i Storsalen, og Astri Elgethun ble valgt til ny leder av
det runde røde. Hun har nå begynt prosessen med å ta opp nytt styre, og om dette er
noe dere vil være med på så kan man sende deres søknad på mail til
styret-opptak@samfundet.no. Søknadsfrist for å søke Styret er 22. mars. Det er også
mulig å ta kontakt med Astrid for en uforpliktende prat om man lurer på noe rundt de
ulike styrestillingene.

Samfundet skal erklære klimakrise 25. mars, og i den forbindelse skal vi gå i tog fra
Rådhuset til Samfundet. Vi håper så mange som mulig har lyst til å møte opp, og gå
sammen med oss.

Ellers har styret intet å melde.

4. Politisk femminutt
4.1 Max Lødøen: Storsalen skal stemme over et resolusjonsforslag om å få fossile
sponsorer vekk fra Samfundet og UKA den 25.03. Håper folk kommer for å stemme
og for å ytre seg på talerstolen, spesielt om man ikke har vært der før.

4.2 Tran Le: regner med at temaet til kveldens Samfundsmøte ble valgt i
sammenheng med at det var kvinnedag. Synes parolen Samfundet gikk under i
kvinnetoget 8. mars kom lite frem. Ønsker at styret anmoder MG-info for å lage
bannere til parolen neste år. Vil også påpeke at Nu Klinger er en sexistisk sang, og
burde ikke synges på 8. mars.
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5. Behandling av resolusjonsforslag
Følgende resolusjonsforslag fremmes:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 11.03.2023,
krever at regjeringen anerkjenner at vindmølleparken Storheia på Fosen er et
pågående menneskerettighetsbrudd, slik høyesterett har enstemmig fastslått.
Videre krever vi at regjeringen tar høyesterettsdommen til følge og utøver sin
reperasjonsplikt.

Forslaget fremmes av Nils Gustav Kappfjell på vegne av Styret i
Studentersamfundet i Trondhjem.

5.1 Gina Arnesen Eckhoff: vil nevne at hvis regjeringen erklærer
menneskerettsbrudd, er de juridisk bindene til å gjøre noe med det. Kanskje
man trenger å pushe i retning at det skal gjøres noe med saken, og synd om
det er det som skal drive deres motivasjon.

Votering:

For Mot Blank

75 0 0

Resolusjonsforslaget er forkastet da det var under 100 stemmer avgitt i
voteringen.

6. Sofaprat med Siv Mørkved

7. Pause

8. Sofaprat med spørsmål fra salen
8.1 Tormod Gjestland: antar at verden er laget for meg rent medisinsk. Har man ikke
tatt høyde for at det finnes mer enn ett kjønn eller at det finnes folk fra andre steder
enn Vest-Europa? Sammenligner vi kvinnehelse i Norge med kvinnehelse i andre
land i Norden og lenger ned i Vest-Europa?

8.2 Karianne Jacobsen: Se for dere at dere får uendelig med midler til å starte et
forskningsprosjekt om kvinnehelse. Hva ønsker du å forske på?

8.3 Sone August Nøkland: Ville det vært forsket mer på kvinnehelse om helsetilbudet
var mer privatisert? Fordi menn måles mer etter status evolusjonsmessig, er det
derfor viktigere å holde menn friske?

9. Eventuelt
9.1 Jens Ølberg: Vil takke KSG for nydelige glass. Samfundets formann har ikke fått
være formann så lenge. Har kokt en presentasjon om Una.

9.2 Kari Bøckmann: Skal stemmes om en resolusjon som omhandler UKAs
samarbeid med Equinor 25. mars. Hvis noen har noen spørsmål om dette er det bare
å ta kontakt på ukesjef@uka.no eller så ligger telefonnummeret mitt ute på uka.no.
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9.3 Næjla Kappfjell: Kom på debatt battle royal på onsdag. Meld dere på, det blir
superartig!

10.Kritikk av møtet
10.1 Jonas: takke for en super debatt, og ros til samfundet for å ha invitert forskjellige
debattanter. Vil kritisere debattleder på at hun var mer flink på å arrestere Kjetil enn
de to andre debattantene.

10.2 Astri Elgethun: ønsker å kunne benytte seg av en vandremic under sofapraten.

11. Møtet er hevet

_________________________                                               _________________________

Møteleder                                                                                  Referent
ANNIKA B. V. TAULE                                                                ODA LIANG


