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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

FREDAG 24. OKTOBER 2008 KL 15.00 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

Tilstede: Elin, Michel, Christiane, Kari, Andreas, Kaia, Toril  

 

SAKER 

1. JULEBLOT 21. NOVEMBER  

- Tidspunkt  

o Grøt ca kl 18 

o Resten ca kl 20-21 

- Billetter 

o Plass til 150 til grøt og gløgg  

- Priser 

o 200 kr for grøt og gløgg med sprit, 100 kr uten grøt 

o Leie i tillegg?  

o Buss i tillegg, tot 8400 

- Blæsting 

o Lage film og plakater  

o Ha på nisseluer når vi blæster  

o Oppfordre til kostymer og til at alle skal ha med en liten gave  

- Overnatting 

o 45 plasser, 60 kr 

o 30 kr for kun frokost  

o Vi åpner ikke for å overnatte for andre enn styret  

o Vi tar taxi ned igjen 

- Vakter  

o 5-6 stk  

o Spørre på listene til serveringsgjeng på Samfundet  eller venner  

- Påmelding 

o Tirsdag 11. og onsdag 12. november  

- Vasking 

- Utstyr som må med:  

o Juletrefot: kjøpe på Plantasjen?, noen som har fra før?  

o Øks: Lars har?  

o Juletrepynt 

o Julesanghefter  

- Julesanger og ”Nu klinger...”  

- Nisse 

o Vi har drakt  

o Michel skal være nisse  

- Bandutstyr 

o Må kjøres opp og ned  

o Alexander i kull-07 sin bil? 2 stk i denne bilen  
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o Andreas sender mail for å høre med bandene  

o Bandene får gratis inngang 

- Gaver  

o Alle må ta med, ca 20 kr  

 

 

2. PLACEBO BAND 

- Forslag:  

o Placebo band løsriver seg fra Placebo? 

o Opprette egen bandrepresentant i styret?  

o Placebo band blir undergruppe av Placebo med eget styre/egen 

leder? 

- Eget regnskap 

- Beste alternativ at bandet har et eget styre og selv tar ansvar for 

økonomien sin  

- Vi setter pris på om navnet beholdes  

 

3. GENVORS 2009 

- Dato: torsdag 15. januar  

- Blæsting 

- Fest?  

- Nytt styre 

o Opprette ”Placebo”-representant i styret? En koordinator 

 

4. MEDISIN-TEKNISK FEST JAN 09 

- Fest med Gløs i jan?, back to school 

- Snakke med TigerTiger  

- Christiane og Andreas  

 

5. ÅRE 2009 

- Påmeldte:  

o 13 sek  

- Busser (se mail fra Elin) 

- Betaling (se mail fra Elin)  

- Ansvarsfordeling  

 

 

6. ØKONOMI 

- SRS har gitt Placebo kritikk for feil i regnskap. Det er en følgefeil fra 

tidligere år, og ikke nåværende økonomiansvarlig sin feil. 

- Åreturen er oppført som inntekt over to år. Toril og Kari skal ta kontakt 

med SRS om nærmere forklaring, snakke med økonomiansvarlig 

i daværende styre og evt be om hjelp av en bedreviter om å få rettet 

opp feilen. 

- MF Placebo har fått 9000kr i velferdsmidler (se mail). 
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7. FOTBALLTURNERING 

- Ny info: fått halltid lørdag 6. des kl. 12.00 til 14.30 i hallen 

på idrettsbygget, Gløs. 

 

 

8. FK PLACEBO 
- Michel og Olav satt i gang med å danne guttelag i fotball 

- Trenger 10 000kr?, ikke rukket SiT sin frist for støtte. Gutta legger ut 

beløpet selv, evt spørre fakultetet om lån? 

- Kontaktet Kreftforeningen om sponsing av drakter 

- Orienteringsmøte mandag kl. 18.00 MTA 

- Blir undergruppe av MF Placebo, eget selvstyre, velges på mandag 

 

9. EVT 

Styrefest!!! 

- Bodegaen  

- 12. november  

- Vors med emil på stud.salen 

Nytt møte!  

- Torsdag 6. november, kl 16.30 hos Michel  

 

 
 

 

 

Referenter: Kaia og Kari 

 

 


