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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

ONSDAG 1. OKTOBER 2008 KL 19.30 

HOS KARI  

 

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

 

SAKER 

1. EVALUERING FADDERUKE/DÅP/BALL 

- Vellykket 

- Positivt med faddere som kjenner hverandre 

- Positivt med løpende oppdateringer på fadderuka.com 

- Klart budsjett på forhånd og informasjon til de som skal bruke penger 

o Alle må gi kvitteringer og levere de på en bestemt dato 

- Bra å dele ut oppgaver til ulike personer på kullet  

o Lurt å sende ut mail hvor man opplyser om at det vil bli dannet 

en komitée  

o Noen føler seg forbigått? 

- Viktig å opplyse om festene til de eldre kullene  

- Ha ballet på et annet sted enn Samfundet?  

 

 

2. EVALUERING LÅVEFEST 

- Bandet er misfornøyd med opplegget for låvefesten 

o Kari snakker med Realf 

- Mer øl, pølse og veksel  

o I år: 12 kasser øl, ca 400 pølser 

- Vann må serveres neste år  

 

 

3. VELFERDSMIDLER  

- Placebo band må separeres fra Placebo 

- Placebo har søkt om 17 500 kr 

 

 

4. UTLÅN UTSTYR I HELGEN 

- Elin møter vietnamesere fredag (helst kl 12.30), skrive opp på en liste 

og låse ut tingene 

- Nøkkel fra Kari  

 

 

5. ÅRE 09 

Dato 

- 29. januar-1. februar 2009  
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Blesting 

- Michel fikser video?  

- Må være klar før mandag 20. oktober 

- Sendes ut infomail  

 

Påmelding  

- Carl fikser 

- Påmelding fredag 24. oktober etter kursuken  

- Navn, kull, alternativ, alder, mobilnummer 

 

Priser/betaling 

- Depositum må betales 4. okt, ca 56 000 NOK 

- 1713 kr med 3-dagers pass (tidl tors-tidl søn) 

- 1488 kr med 2-dagers pass (tidl tors-tidl søn) 

- 1488 kr med 2-dagers pass (sen tors-tidl søn) 

- Betaling 15. november  

 

Annet 

- Nocebo lager radio til bussen  

- Vi får hyttene fra kl 15, så alle må sørge for å ha et sted å ta vare på 

bagasjen sin på dagen  

- Avtale hvor medisin har afterski  

 

 

6. FOTBALLTURNERING 

- Nidrøhallens nettside viser ledige tider 1 mnd frem i tid 

- Låne hall i idrettsbygget på Gløshaugen? 

- Adventsturnering 6. eller 7. desember 

 

 

7. INNEBANDY 

- Hall E, mandag 16-18.30, fredag 16-17  

- Sender info om at vi har utstyr og halltid, slik at de som ønsker å spille 

innebandy der kan gjøre det 

- På nyåret: 132 kr per time  vi må finne ny hall  

 

 

8. TAVLE MTFS 

- I begynnelsen av kursuken (Kari og Ane-Kristine) 

 

 

9. PLACEBO 

Blesting 

- Alle kler seg ut? 

- Noe morsomt  

- Dans? Bilde inn i forelesning? Rap? Dele ut kjærlighet på 
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pinne/muffins? Lage promo-film av alle rollene i styret? 

- Promotere oss ved juleverkstedet  

 

Generalforsamling 

- Lage plakater 

- Tenke på muligheter for valg. Vors? Møte?  

 

Neste styre 

- Christiane stiller hvis dårlig oppmøte, Kari lar noen andre ta over vervet  

- Andreas ønsker å stille som leder  

 

Overlapping 

- Overlappe lederansvar pga revy 

 

 

10.  SPAM 

- Mye spam på Placebo-listene 

- Sende ut mail og gi beskjed om at  

o Hvis man skal sende ut bildene eller annet vedlegg må man 

komprimere det  

o Vennligst skriv ”spam” i emnefeltet  

 

 

11.  LINJEFORENINGSFEST 

- Minimøte med Emil: eventuelt på mandag 

- Tenke på tema 

 

 

12.  HÅNDBALLAG 

- Jenter i kull-06 ønsker å starte håndballag 

- Åpent for alle, sender ut mail  

 

 

13.  JULEBLOT 

- Kostnad? Overnatting? (Christine) 

- 2 band klare  

- Skal vi tilby overnatting?  

 

 

14.  EVENTUELT  

Websiden 

- Få tak i IT-konsulent for å gjøre siden enklere å administrere 

- 600-1000 kr  

- Egen innlogging?  

 

Nocebo 



 4 

- Fund-raising fest for Nocebo? 

 

Æsculap  

- Referat fra låvefest 

 

Vin og bensinpenger  

- Må kjøpe vin til Siv og Alexander  

- Vin og 150 kr til Linn og vin og ca 75 kr til Fredrik for bensin 

(kvitteringer)  

 

 

 

 
Referent: Kaia 

 

 

 

 

 


