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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

TIRSDAG 26. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

 

SAKER 

1. PLAKATER TIL PÅSKEBLOT 

- Ferdige innen fredag 29. mars 

 

2. PÅSKEBLOT FREDAG 7. MARS  

- Bodegaen fra kl. 20-23, kl. 23 blir Bodegaen åpne for alle 

- Cover 20 kr 

o For å dekke band og andre utgifter 

- Band spiller fra ca kl. 21, sånn at de rekker å rigge ned før Bodegaen åpner for 

alle 

- Placebo må betale leie for bandutstyr 

- Bandutstyr må fraktes opp til Samfundet før kl. 20 og ned så fort som mulig 

etter bandet er ferdig med å spille (Andreas). Bandene hjelper til med dette.  

- Sende ut blæstemail så fort som mulig (Michel) 
- Blæsting i alle kull med Lars i påskekyllingkostyme 

o Kjøpe Fox og spre utover  

 

3. GENSERE 

- Ferdige, men venter på detalj 

 

4. BLÆSTE OM DET NYE PLACEBOSTYRET 

- Gå rundt i alle klassene når vi har fått de nye genserne og før helsefest 

- Skrive om styret i Nocebo (Michel og Ane-Kristine)  

 

5. SPILLTURNERING SØNDAG 9. MARS 

- Turneringen blir på ettermiddagen  

- Sende ut blæstemail (Michel) 

- Michel lager kake e.l.  

 

6. FONTES 

- Kryssliste på kjøleskapet 

- Høre med gamle medlemmer hvem som har lyst til å være med videre (Lars) 

- Gamle medlemmer får igjen det de har tilgode  

- Nye medlemmer må sette penger inn på konto  

o Konto nr: 9235 23 03994  

o Frivillig beløp 

- Lars kjøper drikke (øl) 

- Toril må sende beskjed til Ane-Kristine om hvem som har betalt. Deretter 

registrerer Ane-Kristine  

 

7. PLAKAT PÅ MTFS 

- Lages 9. mars samtidig med spillturneringen 
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- Bilder fra i fjor og i år 

- Sende bilder til Ane-Kristine  

 

8. HELSEFEST  

- Møte med Jake (TigerTiger) fredag kl. 15 (Kari og Christiane) 

o Cover? 

- Bruke plakat fra i fjor med ”vol. 2” 

- Fine temaer for de ulike linjene. Sendes ut til linjene før påske.  

- Andre uke etter påske, torsdagen? 

 

9. PLACEBOTELTET 

- Tatt av snøstorm da noen gutter fra medisin var på tur i fjellet i helgen 

- Teltet er sannsynligvis ikke forsikret, SRS eier teltet.  

- Det er ingen kontrakt ved utleie. Nå bør vi ordne en kontrakt for leie av utstyr 

fra Placebo.  

o Leietakere må ha ansvar for  

- Guttene som leide teltet må sjekke opp sin egen reiseforsikring  

- Vi må finne navn på telt og kvittering på kjøpet 

- Friluftslivgruppen skal ta over ansvaret for friluftsutstyret til Placebo  

 

10. LEIE AV STUDENTERHYTTA TIL JULEBLOT 

- Leie fredag 21. november, alternativt 14. november  

- Sende mail til Studentrådet for å høre om datoene passer for alle kull 

(Christiane) 

 

11. INNEBANDY  

- Andreas kan hente utstyret på MTFS, evt. noen av de som skal er med hver 

gang   

 

12. BALL UNDER FADDERUKE  

- Elin er ballansvarlig, Kaia skal være med 

 

 

 

Referent: Kaia Stray  

 

 


