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REFERAT FRA PLACEBOMØTE 
 

ONSDAG 3. DESEMBER 2008 KL 18.00 

STUDENTFORENINGSSALEN 

 

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

 

SAKER 

1. GENERALFORSAMLING 

 

Innkallelse 

- Sendes ut før jul  

- Kaller møtet ”generalforsamling” i stedet for ”genvors” 

-  

Tid og sted 

- Onsdag 15. januar og torsdag 16. januar kl 17-19 

- Seminarrom 1, MTFS 

 

Disposisjon for møtet 

- Godkjenne innkallelse og årsberetning  

- Presentasjon av FK Placebo og Placebo HK? 

- Valg (se nedenfor) 

 

Valg 

- Vi kan rekruttere personer til vervene  

- Kandidater bør presentere seg selv og kunne bli intervjuet 

 

Vervene – forslag og beskrivelser  

- Alle styremedlemmer i Placebo har ansvar for Placebos arrangementer, 

men hvert av medlemmene har særeget ansvar for følgende:  

 Leder 

o Kontakt med tidligere styre, møteinnkallelse, dagsorden, kontakt 

med linjeforeninger, skrive Nocebo-leder 

 Nestleder 

o Åre, dåp, internasjonale studenter, vara for leder  

 Økonomisjef 

o Kontoansvar, velferdsmidler, budsjett/regnskap, kontantskrinet 

 Sekretær 

o Referater, innkjøp, Brønnøysundregistrering   

 Festsjef 

o Tradisjonelle og nye fester  

 Idrettssjef 

o Ukentlig arrangement, turneringer, skidag 

 Blæstsjef 

o Plakater, film, tidsoppsett, blæstmail  
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 IT-sjef 

o Web, placebo-lister, foto, facebook? 

 Faddersjef  

o Fadderuke  

 

- Det vil si at vi bytter ut arrangementsansvarlig med nestleder  

 

NB! Alle må skrive et erfaringsreferat for sitt verv som kan leveres til 

neste styre!  
 

Placebo band  

- Løsrives fra Placebo 

- Eget styre og økonomi  

o Må opprette egen konto  

- Har ansvaret for utstyret  

 

Back-to-school 

- Må være 18-årsgrense  

- Onsdag 15. eller torsdag 16. januar  

 

 

2. BUDSJETT 

- Skal vi budsjettere underskudd eller å gå i 0? 

- Lage prosjektbudsjetter som viser detaljer for hvert arrangement  

- Toril, Kari og Michel skal ha et møte med Asbjørn Junker (SRS) 

angående budsjett for neste år 

 

 

3. EVENTUELT 

Fadderuke  

- Fadderuken har fått 10 000 kr øremerket til t-skjorter fra NMF 

 

 

 

 

 
Referent: Kaia 

 

 


