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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

TORSDAG 30. NOVEMBER 2008 KL 16.00 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

Kristine 

 

SAKER 

1. VELFERDSMIDLER  

Fotballturnering – 1000 kr  

- Elins innkjøp i går 

Juleblot – 3000 kr 

- Regning fra Studenterhytta 

Håndballgruppe – 2000 kr  

Oppgradering av utstyr – 2000 kr  

- Resten av Elins innkjøp – telt (400 kr), kontorrekvisita?, 

Felleskjøpetdresser?, boomblaster?  

Generell drift – 1000 kr  

- Møtemat, bilder osv 

 

Utstyr fremover 

- Lars: kan du ta ansvar for å kjøpe innertelt til lavvoen?  

- Lage utstyrsliste for friluftsutstyr?  

 

 

2. BACK TO SCHOOL 

Dato og sted   

- Torsdag 15. januar 2009 

- Rick´s? Andreas hører med dem! Garderobe- eller overinntekter?  

- Crash: vil ikke at vi skal få cover, mulig å få garderobeinntekter?  

 

Dress code og CC 

- CC: 20 kr  

- Dress code: sort basis og  

 

Invitasjoner  

- Mail til linjeforeningene på Gløs og plakater henger opp på Gløs 

  

Blæsting 

- Se under punkt 6  

 

 

3. JULEBORD 

- Mandag 15. desember kl 19 hos Michel  

- Pent antrekk, indisk mat 
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4. FOTBALLTURNERING 6. DESEMBER  

- Lørdag 6. desember kl 12 – 14.30 

- 8-9 lag  

- Elin lager kampoppsett når hun har alle påmeldte lag 

- Møtes på stud.salen kl 10  

- Premier 

- Inngravering av pokal  

 

 

5. JULEVERKSTED 8. DESEMBER kl 20  

- Kjøpe pepperkakehus, pepperkaker og pynt for ca 400 kr  

- Kari sender mail til NMF 

 

 

6. GENVORS 

- Litt møtestruktur, møtet på seminarrom 1? 

- Deretter vors på stud.salen? 

- Prosjektor  

- Legge tidspunkt inn i timeplanen? 

- Vedtektsendringer?  

 

Blæsting 

- Fredag 5. desember kl 12.15 for 1A, LA21  

- Onsdag 10. desember kl 10.15 for 1C, LA21  

- Alle må tenke over hva de vil si om vervet sitt og ta med genseren!!! 

- Legge inn blæstingen i timeplanen?  

- Lage blæstevideo  

o Highlights ila et år, både for alle og det som er kun fra styret 

o Alle må sende/gi bilder til Michel!!! 

- Presentere vervene etter at videoene er spilt  

- Levere ut fliers med info om styret og vervene (Christiane)  

- Legge inn på Facebook (Ane)  

 

Plakat 

- Kombinere for genvors og Back-to-School (før jul)  

- Henge opp på Gløs 

 

Innkallelse  

- Innen 1. januar 

 

Stillingsbeskrivelser  

 

 

 



 3 

7. BUDSJETT- og GENVORSMØTE 

- Onsdag 3. des kl 18 

 

 

8. ÅRE 2009 

- Noen har ikke betalt – Elin har purret! 

 

 

9. EVT  
Boomblaster 

- Skrive liste over utlån 

- Lånes ut i helgen  

 

Maskinballet 

- Kari, Christiane og Andreas må betale  

 

Juleblotevaluering  

- Redusere volum på trommesett 

- Ikke ha med medbrakt mat  

- Bandene må redusere spilletiden  

 

 
Referent: Kaia 

 

 


