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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

ONSDAG 5. NOVEMBER 2008 KL 11.30 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

 

SAKER 

1. ÅRE 

Påmelding og status presens 

- Vi burde vært tydeligere på at påmeldingen er bindende 

- Vi må påpeke at folk må si ifra dersom de ikke skal ha plassen som de 

allerede har bundet seg til  

- Alle plassene er booket  

- Elin sender mail om at plassene er tatt og at vi har vært fleksible pga 

begrenset antall plasser 

- Vi i styret betaler fullpris  

 

Busser  
- Kaia og Toril tar de sene bussene 

 

Kontakt med Åre 

- Elin skriver endelig ”bestilling” når betalingen er ferdig 

- Høre om det er mulig å forhåndsbestille i Åre og ikke betaler fullt 

depositum  

 

 

2. JULEBLOT 21. november 

Antall 

- 77 minus x til grøt 

o 10 band 

o 9 styre  

o x til servering  

- Ca 94 personer + noen fra styret kommer med senere busser 

 

Pris 

- Bestemmes etter økonomimøte og avtale med band 

- 100kr uten grøt /200 kr med grøt og gløgg + 50 kr for buss + 60 kr for 

overnatting  

 

Billetter 

- Selge torsdag 13. nov kl 16 

 

Plakater 

- Bør være oppe i begynnelsen av neste uke  



 2 

 

Overnatting 

- Vi prøver overnatting med 1 buss 

- 35 plasser  

- Kun hvis det er over 25 stykker som vil  

- Får eventuelt igjen penger senere hvis det ikke blir 

 

Blæsting 

- For kull-08: Kle oss ut og synge ”På låven sitter nissen” i egen variant  

o Tekst på slide  

- Kjøpe pose med klementiner  

- Blæsting mandag og tirsdag (10. og 11. nov) 

 

Busser  

- 4 busser: 2 til grøt og 2 senere  

- 1 i retur dagen etter? 

 

Transport for band og styret  

- Bandet vil være med på buss 

- Bandet kan rigge opp, men i så fall dagen før 

- Høre om bandet kan frakte utstyret selv?   

 

Bandet 

- Vi betaler leie av utstyret og bensinpenger 

- Bandet betaler billettene selv  

- Reservere plasser  

 

Utstyr 

- Lars tar med øks 

- Kari spør etter juletrefot  

- Kaia kjøper juletrepynt  

- Christiane lager sanghefter med ”Nu klinger....”  

 

Vakter 

- Hvor mange trenger vi?  

 

Christiane: Ta kontakt med hytten for å høre om bandet kan komme opp 

torsdagen for å rigge utstyr, om vi kan redusere prisene , antall vakter og  når 

må vi dra lørdag.  

 

 

3. SAMARBEIDSSEMINARET - ORIENTERING 

Dugnad 

- I løpet av november 

- Ordne hele stud.salen 
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Kontoret 

- MedHum skal inn i IFMSA-rom 

- Signifikant, Soma og Placebo skal dele kontor  

- Placebo-sofaen skal doneres til 1902  

- Kjøpe mer kontorrekvisita til Placebo-kontoret  

- Elin har hyller vi kan bruke  

 

Stud.salen 

- Møtevirksomhet prioriteres uansett 

- Hvert kontor er privat med begrenset tilgang  

- Vi skal læres opp i å bruke utsyret som er tilgjengelig  

- Skal komme opp bookingliste for stud.salen 

 

Hjemmeside med Nocebo? 

- Slås sammen  

- Flertallet i Placeb-styret synes det er greit  

 

 

4. IDRETTSTURNERING 

- Elin må si hva vi skal gjøre! 

- Footsalturnering 

- 1 bane, 1 ball  

- Påmelding av lag 

o 5 på banen inkl keeper  

- Alle lag må stille med dommer  

 

 

5. JULEVERKSTED 

- 8. desember  

- Placebo er med å arrangere 

- Vi skal ha pepperkakehus  

- Michel er opptatt  

 

6. VIDERE PLANLEGGING  

Julebord 

- Tirsdag 9. desember  eller mandag 15. desember 

Genvors 

- Når? 

- Planleggingskveld kl 16.30 på onsdag 12. (Før Emil-vors) 

- Etter Åre?  

 

7. EVT 
Fadderukekøkonomi  

- Lars søkte for sent til fristen 

- Lars søker NMF og SiT-velferdsmidler  

 

Referent: Kaia 


