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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

FREDAG 18. APRIL 2008 KL 17.00 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

 

SAKER 

1. FOTBALLTURNERING V/ELIN 

- Påmelding med frist en uke før 

- Kjøpe engangsgriller og lage kampoppsett 

- Kjøpe utefotballer 

o Kjøpe to stk, 1000 kr til disposisjon 

- Merke banen, flytte på mål  

- Henge opp lapper på forhånd 

- Gravere pokal 

o Gravere fra og med i fjor, finne navn på vinnere  

o Bruke pokalen for høst- og vårturnering 

- Bord, tape, plakater 

 

2. FADDDERUKA V/LARS 
- Ansvar for aktiviteter er fordelt 

- Må se på økonomi  

- Invitere linjeforeninger til imm.ballet  

o Kari sender invitasjoner  

- Placebostyret har ansvar for dåpen 

- Finne et sted vi kan ha dåp 

- Første skoledag 18. august,  pub til pub  

o Placebo inviterer til ”Velkommen hjem”-fest for alle kull på 

Vista senere på kvelden  

 

3. GENSERE 

- Gensere er klare 

- Bestiller felles  

 

4. KJØPE SPORTSUTSTYR 

- Evt. innebandykøller  

- Se om utefotballer under punkt 1  

 

5. ØKONOMI V/TORIL (HVORDAN LIGGER VI ANN?) 

- ok 

- Ca 86 000 kr i overskudd 

 

6. HØSTEN 2008 

- Fokus på å blæste Placebo  
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o Presentere oss selv rundt 18. august  

- Fadderuke 

- Låvefest 19. september? 

o Mye å forberede 

- Fotballturnering 

- Innebandy 

o Ny mailingliste eller ikke? 

- Juleblot 21. november 

o 5. og 6. klasse på utveksling? 

- Åretur 

o Bestille 

o Alle på samme sted, helst Klockstapeln 

o Placebo kjører dit med en bil 

o Noen drar tidlig torsdag, andre drar sent 

- Back-to-school party, januar 

- Fest med de andre linjeforeningene 

 

7. SOMMERAVSLUTNING FOR STYRET (SETTE AV DATO) 

- Fredag 30. mai? 

 

8. EVT 
- Oppdatere hjemmesiden i sommer  

- Plakat i gangen, lages i sommer, klart til nytt kull 

- 17. mai-tog  

o Elin sender mail til kull-07 

- Badcom-gjengen pleier å få 3000 kr, men får 2000 kr i år 

o Badekaret får de fra Placebo 

o Kan søke etter mer penger ved behov 

- Fontes 

o Sette inn penger til fadderperioden   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Referent: Kaia 

 

 


