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1. Møtet er satt
Møtet er satt kl. 18.03

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

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

Det er gjort fire disiplinærvedtak:

- Disiplinærvedtak V03

Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke. Straffen gjelder til og med
11.04.2023. Dette for manglende ansvar som har ført til brudd på husorden,
blant annet ulovlig ferdsel på husets tak. Det er skjerpende at medlemmet
innehar et tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 14.03.2023.

- Disiplinærvedtak V04:

“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke. Straffen gjelder til og med
11.04.2023. Dette for manglende ansvar som har ført til brudd på husorden,
blant annet ferdsel på husets tak. Det er skjerpende at medlemmet
innehar et tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 14.03.2023.”

- Disiplinærvedtak V05:

“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke. Straffen gjelder til og med
18.04.2023. Dette for ulovlig ferdsel på taket. Det er skjerpende at
medlemmet innehar et tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 14.03.2023.”

- Disiplinærvedtak V06



“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke. Straffen gjelder til og med
09.05.2023. Dette for ulovlig ferdsel på tak, samt for å ta med seg andre
personer opp på taket. Det er skjerpende at medlemmet innehar et
tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 14.03.2023.”

Utover dette arrangeres det både prat med høyesterettsdommer Bergljot
Webster på torsdag. Da vil det også være politisk kvarter der det blant annet skal
prates om klima vs. natur og hvorfor Trondheim har blitt en så A-politisk by.

Neste lørdag erklærer studentene i Oslo, Bergen, Gjøvik, Ås, Tromsø, og her i
Trondheim klimakrise. Det blir demonstrasjonstog fra Rådhuset til Samfundet hvor
det blir appeller før vi åpner for klimakafé i Edgar der man får mulighet til å prate
med ulike aktører innenfor klima. På kvelden vil det selvfølgelig bli
Samfundsmøtet der klimaproblemene skal diskuteres.

På onsdag er det valg av ny ISFiT-president. Som President får du muligheten til å
forme festivalen fra start.

Det skal også tas opp et nytt styret i Studentersamfundet. Synes du det virker gøy
å kunne påvirke studentpolitikk og være på å forme organisasjonen, ta kontakt
med Astri Elgethun for en prat.

Utover dette har styret intet å melde.

4. Politisk femminutt
4.1 Una Onsrud: Truls Gjestland ble tildelt Kongens fortjenestemedalje på
torsdag. Han har vært aktiv på samfundet i 60 år gjennom SIT, UKA og
Supperevyen. Han har også vært FS-leder og ellers gjort mye bra for
Trondheim som by. Gratulerer til Truls!

5. Sofaprat
Med oss i sofapraten har vi Heidrun Åm og Anja Salzmann. Heidrun er
førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap her ved
NTNU. Anja er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

6. Kunstnerisk innslag ved Candiss

7. Pause

8. Sofaprat med spørsmål fra salen
8.1 Ola Mæle: Finnes det noen regulereringer som beskytter oss mot negativ
påvirkning?



8.2 Emilie Storvik: Fortell om det positive og mulighetene sosiale medier gir til det
politiske samspillet i verden.

8.3 Sebastian Småland: Hva skal vi gjøre for å unngå at vi havner i en totalitær
overvåkingssituasjon når ting blir gjort statlig?

8.4 Sone Nøkland: Hvorvidt tror dere at stater med tiden vil kunne bremse opp
dersom det er behov for det?

8.5 Truls De Lange: Kan dere gjøre rede for mulighetene apper har for å ta opp og
bruke lyd fra mobilen?

9. Eventuelt
9.1 Ola Mæle: Google har en funksjon som kan si noe om hva de tror de vet om
deg. Det går an å skru av dette.

9.2 Jonas Scheie: Gratulerer til Astri som ny leder. Og gratulerer til Sebastian og
Cecilie.

9.3 Aurora:  Stiller sitt kandidatur til ISFiT-president. Tema for ISFiT-25 vil jeg at skal
være Power.

10. Kritikk av møtet
Ingen ytringer.

11. Møtet er hevet
Una takker de som har bidratt til møtet i dag. Det informeres om de
kommende arrangementene her på Samfundet.

Møtet er hevet kl. 19.51

_________________________                                               _________________________
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