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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I PLACEBO 
 

TORSDAG 10. JANUAR 2008 KL. 18.00 

EIRIK JARLS GATE 4 

 

Oppmøte: 14 personer 

 

SAKER 

1. GODKJENNING AV INKALLING OG SAKSPAPIR 

 

2. VALG AV ORDSTYRER OG SKRIBENT  

- Ordstyrer: Ane-Kristine Finbråten 

- Skribent: Kaia Stray  

 

3. ORIENTERING OM STYRETS VIRKE ved leder Torbjørg S. Skåravik 

Torbjørg fortalte om Placebos utvikling de siste årene. Da hun begynte på medisin 

i 2005 var det kun én person på generalforsamling. Fra da av ble Placebos arbeide 

rettet mot å få større fokus på foreningen og foreningens struktur ble lagt om, 

blant annet ble styrevalget flyttet fra august til januar. Placebo har også bidratt til 

å øke kontakten med de andre linjeforeningene tilknyttet NTNU, særlig fra 

Gløshaugen og andre helsestudier. Blant annet har dette skjedd gjennom 

representasjon på immatrikuleringsball. Torbjørg kunne fortelle at det har vært et 

økt oppmøte på Placebos arrangementer og at det i fjor ble lagt inn flere nye 

arrangementer på programmet, som for eksempel helsefest. Torbjørg skrøt av 

styret og var veldig fornøyd med Placebos arbeid de siste årene. Hun understrekte 

at dette blant annet skyldes den gode samarbeidsevnen blant styrets medlemmer 

og at alle hjelper hverandre med sine verv.  

 

4. ORIENTERING FRA ØKONOMIANSVARLIG Sigrun Ø. Høgetveit 

Placebo har  gått i overskudd i 2008 og økonomien er god. Det var ca 80 000 kr i 

pluss nå, men omtrent halvparten av disse pengene er beregnet på busser til Åre. 

Åreturen brukes som en kilde til et overskudd som dekker kostnader til aktiviteter 

resten av året.  

 

5. PRESENTASJON AV STYREVERV 

- Leder: Ansvar for å holde oversikt og minne folk på ting. Bør ha sittet i 

Placebo i ett år før vervet.  

- Festsjef: Ansvar for å arrangere fester.  

- Idrettsansvarlig: Ansvar for idrettsarrangementer. Tre hovedarrangementer: 

innebandy hver uke, fotballturneringer og Åretur. Nært samarbeid med 

økonomisjef. Det ble nevnt at det har vært et ønske om flere idrettsdager.  

- Arrangementsansvarlig: Blanding av festsjef og idrettsansvarlig. Ansvar for 

bandet og for å arrangere quiz o.l. 

- Økonomiansvarlig: Har kontroll på penger og ansvar for å betale regninger 

og utlegg og å føre regnskap.  

- Sekretær: Ansvar for å skrive referater.  

- IT-sjef: Ansvar for hjemmeside og mailinglister. Hjelper til med å lage 

presentasjoner og plakater.  

- Blæstsjef: Lage plakater og informere om Placebos arrangementer.  
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- Faddersjef: Ansvar for å lage en fadderukekomité og for arrangementer, 

utstyr og så videre til fadderuken. (Dette vervet har kun vært en del av Placebo 

ett år tidligere og siden denne ordningen fungerte godt er det bestemt at 

samme verv skal være en del av Placebo i år også.) 

 

6. VALG AV NYTT STYRE 

- På grunn av få oppmøtte var det kun én kandidat til hvert verv ved valget. 

Derfor ble alle nye styremedlemmer applaudert inn i styret med applaus uten 

avstemning. 

o Leder: Kari Robøle (kull 06) 

o Festsjef: Christiane Kværner (kull 06) 

o Idrettsansvarlig: Elin Ø. Vallevik (kull 07) 

o Arrangementsansvarlig: Andreas H. Habberstad (kull 07) 

o Økonomiansvarlig: Toril N. Jaren (kull 07) 

o Sekretær: Kaia M.-T. Stray (kull 07) 

o IT- og fotosjef: Ane-Kristine Finbråten (kull 05)  

o Faddersjef: Foreslått: Lars Næss (kull 07) 

o Blæstsjef: Michel Gulati (kull 07) (sa ja over telefon) 

 

7. OPPMERKSOMHET TIL STYREMEDLEMMER 

Torbjørg delte ut medaljer til avtroppende styremedlemmer  

 

8. EVENTUELT  

 

Møtet ble etterfulgt av vors i Eirik Jarls gate (med omvisning) og fest på TigerTiger. 

 

 

 
Referent: Kaia Stray  

 


