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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

MANDAG 21. JANUAR 2008 KL. 15.00 

STUDENFORENINGSSALEN 

 

Tilstede: Kari, Toril, Christiane, Torbjørg, Michel, Ane-Kristine, Andreas, Kaia 

 

 

SAKER 

1. ÅRETUREN 

TORSDAG 

- Kari og Helene kjører til Åre tidligere enn bussene for å hente nøkler 

Busser 

- Placebostyremedlemmer som skal være med på bussene møter kl. 16.30 på 

Shell. Bussene går derfra kl. 17.00.  

- Vi fordeler folk etter hvor de skal bo (Klockstapeln eller Åregardane). Det må 

lages plakater til bussvinduene.  

- Ta eventuelt med musikk og filmer til bussene.  

- Sørg for å holde stemningen litt nede ettersom Placebo har ansvar for turen.  

- Fordeling på busser:  

o Klockstapelnbuss 1: Ane-Kristine 

o Klockstapelnbuss 2: Toril og Kaia  

o Klockstapelnbuss 3 (siste buss som drar): Christiane  

o Åregårdarnabuss 1: Andreas 

o Åregardarnebuss 2: Elin 

- Bussene stopper på Storlien slik at vi kan handle der.  

- Ark med reiseinformasjon vil bli delt ut på torsdag.  

I Åre  

- Nøklene deles ut til hytteansvarlige.  

o Åregårdane: Andreas deler ut (kanskje med hjelp fra noen andre?) 

o Klockstapeln: Kari deler ut (kanskje med hjelp fra noen andre?) 

- Vi går en runde for å få underskrift på kontraktene der de hytteansvarlige påtar 

seg ansvaret for det som skjer på hyttene og for å skrive ned eventuelle feil på 

hyttene. Når vi har fått underskriften deles heiskortene ut.  

SØNDAG 

- Alle må være ute av hyttene kl. 09.30. Før det må hyttene vaskes og ryddes. 

De skal godkjennes før vi drar.  

- Placebostyret må ta ansvar for å samle inn nøklene.  

- Vi må passe på at de som har meldt seg på sen avreise ikke går på bussene 

som reiser tidlig.  

 

2. FONTES 

- Fontes er en ”kilde” med drikkevarer som man kan benytte seg av dersom man 

har bidratt med en viss sum på en felles konto. Når man forsyner seg med 

drikker krysser man seg av på en liste (ideelt sett).  
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- Tidligere Placebostyremedlemmer har konto i Fontes. Vi diskuterte om det 

fortsatt bør være slik eller om vi skal innføre noen restriksjoner for hvem som 

skal ha tilgang.  

- Kari lurte på om vi skulle drikke ut lagrene som er i kjøleskapet nå og deretter 

begynne på nytt med Fontes-opplegget.  

 

3. LITT OM PLACEBOS FREMTIDSPLANER 

- ”Pusse opp” plakat på MTFS 

- Oppdatere og forbedre hjemmesiden 

- Inn/ut-fest 14.februar (forslag til dato) 

- Skidag. Forslag om en dag på Vassfjellet eller skilek/langrenn i Bymarka. 

- Eksamensfest kombinert med påskeblot 

o Avstemning blant alle medisinerstudentene på tema 

o Lokaler på Samfundet? 

- Helsefest  

o Må blæstes om før påske  

 

4. ANNET 
- Bruk den nye mailadressen: placebo@org.ntnu.no 

o Denne adressen må blæstes rundt  

- Søknad om velferdsmidler må være ferdig 1. februar 

o Legg ved budsjett og regnskap 

o Skriv en kommentar om hvordan økonomien er og fokuser på at 

Placeboarrangementer er for alle  

 

 
Referent: Kaia Stray  
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