
 1 

REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

ONSDAG 12. NOVEMBER 2008 KL 16.30 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

Kristine) 

 

SAKER 

1. JULEBLOT 21. november 

Antall 

- 80 minus de nedenfor til grøt. Dvs ca 67 bill å selge med grøt.  

o 9? fra styret  

o 4 til servering  

- 94 personer + 2? med ansvar kommer med senere busser. Dvs 96 bill å 

selge uten grøt.  

 

Pris 

- 150 kr uten grøt /200 kr med grøt 

 

Billetter 

- Selge mandag 17. nov kl 12-13 + 16-17? 

 

Blæsting 

- Når skal vi blæste?  

 

Busser  

- 4 busser: To til grøt kl 19 og to til fest kl 21 

- Felles retur kl 01.30 

- Tidligere placebostyremedlem tar ansvar for de sene bussene?  

- Kostnad: 9288 kr  

 

Transport for band og styret  

- Bandet rigger opp samme dagen 

- Bandet ordner transport av utstyret selv 

- Vi gir 1000 kr til bandets disposisjon 

 

Vakter 

- 4 stk 

- Betaling: 100kr timen + middag 

- Christiane har kontroll på disse?  

 

Utstyr 

- Lars: øks 

- Kari: juletrefot  

- Kaia: fakler 
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- Christiane: sanghefter med ”Nu klinger....”  

 

 

2. GENVORS 

- Torsdag 15. januar 2009 

- Vors på stud.salen? 

- Legge tidspunkt inn i timeplanen? 

- Kombinere med Back to school-festen 

 

Blæsting  

- Viktig å blæste for vorset, gjerne før jul 

- Power-point 

- Be forelesere legge inn slide før jul 

 

 

3. NESTE STYRE  

- Ane-Kristine foreslo at IT-ansvarlig også har ansvar for facebook-events  

- Web-siden bør inkludere 

o Kalender  

o Kontaktinformasjon  

 

Vervene - forslag 

 Leder 

 Økonomisjef 

 Sekretær 

o Referater, innkjøp  

 Festsjef 

 Idrettssjef 

 Blæstsjef 

 IT-sjef 

o Web, placebo-lister, facebook? 

 Koordinator 

 Faddersjef  

 

 

4. FADDERUKER 

- Lars har søkt om penger fra NMF  

 

 

5. JULEVERKSTED 

- Vi tar ansvar for pepperkakehus 

- Kjøpe inn pynt til huset og pepperkakedeig 

- Hvem skriver mail til NMF?  

 
 
Referent: Kaia 
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