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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

TIRSDAG 9. SEPTEMBER 2008 KL 15.00 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

 

SAKER 

1. BALL-PENGER 

- Usikkert pga økonomi  

 

2. LÅVEFEST 
 

Forberedelser 

- Noen må til Ler torsdag 20. September 

o Samme dag gis info til servitører  

 

Rydding  

- Tilbake til Ler lørdag kl 15  

- Styret tar siste bussen hjem på fredag  

 

Dresser (Michel) 

- FK på Klett? 

 

Musikk 

- I orden!  

- Må være på musikk når vi kommer  

- Bandet får to kasser øl  

 

Blesting 

- Postere i orden 

- Michel lager Power Point  

- Vi har på oss trønderklær  

- Alle blæster for hver sine klasse 

- Alle blæster for 1. klasse 

- Michel gir beskjed om tidspunkt  

 

Billettsalg 

- Mandag og tirsdag  

- Michel sender ut fellesmail  

- 240 plasser, vi selger 230 billetter 

- 130 kr per pers  

- Kopiering av billetter (Michel) 

 

Skjenkebevilling 
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- I orden! 

- Vi kan ta med drikke selv 

 

Innkjøp, rigging 

- Øl, pølse, lomper, snus, kaffe, ketchup, sennep, plastikkbeger (fra 

Dahls?) 

- Kjøper inn torsdagen på vei til Ler 

 

Folk i baren  

- Folk fra Samfundet 

- Blir med på torsdag  

 

Premie  

- Inngravere “Tormod kull'05” i høygaffel (Ane-Kristine) 

 

Busser 

- Christiane og Michel brenner musikk 

- Bussbestilling (Kaia) 

- Vi i styret har ansvar for en buss hver 

- Bussene går kl 20.00 fra Shell, møt opp 19.45 

- Retur kl 01.00 (1 buss) og 02.00  

- Christiane er navnelisteansvarlig  

- 5 busser  

 

Regler (info på mail og i bussen) 

- Ikke  lov å ta med øl utenfor gjerder 

- Ingen glassflasker!  

- Å samle 10 flasker gir gratis pølse    

- Ta med billett  

 

Ha-med-liste 

 Vekslepenger 

 Boomblaster 

 

3. ÅRETUR 

- 29 leiligheter * 6, Klockstapeln, 174 plasser 

- 29. januar  (torsdag) – 1. februar (søndag) 

- Bo- og 2 dagers: 1514 SEK per pers (1286 NOK + 180 NOK for buss, 

dvs ca 1500 kr per pers) 

- Dra tidlig torsdag, og én sen buss torsdag  

- Innsjekking kl 15, må opplyse om dette  

- Felles returtidpunkt på søndag  

 

4. PLACEBOBLÆSTING  

- Michel sender ut beskjed om når vi skal bleste 

- Ta med genserne  
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5. PLAKAT MTFS 

- Ikke tatt opp på møtet  

 

6. EVENTUELT  
- Marit la ut 1200 kr for volleyballbaner fadderuken 2007.  Få igjen penger? 

 

 

 

Referent: Kaia 

 

 

 


