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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I PLACEBO 

 

ONSDAG 14. JANUAR 2009 KL. 18.00 

MTA, MTFS, Olav Kyrres gt. 9, Trondheim 

 

Oppmøte: 55 personer 

SAKER 

ÅPNING  

MF Placebo, ved leder Kari Robøle, ønsker velkommen og orienterte om møtet.  

 

KONSTITUERING 

Tilstede fra Placebostyret: Ane-Kristine Finbråten, Kari Robøle, Christiane Kværner, 

Andreas Habberstad, Michel Gulati, Elin Vallevik, Toril N. Jaren og Kaia Stray (ikke 

tilstede: Lars Næss)  

 

Valg av ordstyrer og møtesekretær 

Ordstyrer: Eivind Samstad 

Møtesekretær: Kaia Stray  

 

 

1. GODKJENNING AV INKALLELSE OG SAKSLISTE 

- Godkjent 

 

 

2. ÅRSBERETNING 

Ved leder Kari Robøle 

Kari fortalte hva Placebostyret har gjort det siste året. Styret har arrangert flere 

fester, både tradisjonelle og nye, idrettsarrangementer, dåp under fadderuken, og 

Åretur. Det har vært stor oppslutning rundt Placebos arrangementer. 

Styremedlemmer har representert medisinstudentene ved flere 

immatríkuleringsball. Styret har oppgradert og investert i noe utstyr det siste året. 

Kari nevnte at det var beklagelig at påmeldingen til Åreturen i høst skapte en del 

frustrasjon blant studentene. Regnskapet og budsjettet til Placebo er revidert og 

forbedret.  

 

 

3. KORT GJENNOMGANG AV REGNSKAP FOR 2008 OG BUDSJETT FOR 

2009  

 

Regnskapet og budsjettet til MF Placebo har vært gjennomgått og fått et nytt format, 

slik at det skal være mer oversiktlig og enkelt å bruke som referansegrunnlag i videre 

økonomiarbeid og –planlegging.  

 

REGNSKAP 2008 

Ved økonomiansvarlig Toril N. Jaren og Michel Gulati 
MF Placebos økonomi har i 2008 ikke vært like kontrollert som ønskelig og 

regnskapet bærer preg av at prisene generelt har gått opp, slik at de fleste 

arrangementer har blitt dyrere enn tidligere år. MF Placebo hadde budsjettert med 

et underskudd på 13 000 i 2008, og regnskapet viser et underskudd på ca 7500 kr. 
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Dette tallet viser likevel ikke at styret har øremerkede penger på konto som ikke 

var budsjettert for og at en faktura på ca 11 000 kr ikke er  betalt. Dermed er de 

reelle tallene mindre gode enn de kan se ut. Styret uttrykte at de kunne jobbet 

bedre med å følge med på økonomien gjennom året, slik at arrangementene kunne 

vært planlagt bedre økonomisk. Nå har MF Placebo omtrent 127 000 kr på konto,  

men en stor del av disse pengene vil brukes på Åreturen nå i januar 2009. 

Åreturen er en viktig inntektskilde for MF Placebos virke. Regnskapet har vært 

gjennomgått og fått et nytt format, slik at det skal være med oversiktlig og enkelt 

å bruke som referansegrunnlag.  

 

Det ble diskutert hvorfor prisen for å bli med på Åreturen har økt i 2008.  

 

BUDJETT 2009  

Ved Michel Gulati og Andreas Habberstad  

Budsjettet for 2009 er basert på erfaringene med regnskapet fra 2008, og har 

beregnet en generell økning i kostnader. Det ble også poengtert at ikke alle 

forventede kostnader var satt opp på det fremviste budsjettet, ettersom de hadde 

ligget under ”diverse” i regnskapet, og det var ikke helt klart hva disse postene 

bestod av. Det nåværende styret mente det skal være opp til det neste styret å 

gjøre budsjettet mer detaljert og sette opp et budsjett for hvert arrangement.  

 

Det ble diskutert hvorfor posten ”kontorrekvisita” var så stor i 2009. Dette ble 

begrunnet med at kontoret til styret trenger en oppussing. En av møtedeltakerene 

tipset om Dagens Medisin muligens kan  bidra med sponsorpenger.  

 

 

4. LØSRIVING AV PLACEBO BAND FRA MF PLACEBO 

Ved Andreas Habberstad  

Andreas fortalte at han hadde vært den i styret som har vært kontakten til Placebo 

Band. Bandet selv og MF Placebos styre har blitt enige om at bandet skal opprette 

et eget styre og dermed organisere sin egen økonomi. Andreas presenterte 

Aleksander Thorne, den nye lederen av Placebo Band, som fortalte at bandet 

fremdeles ønsket å ha et godt samarbeid med MF Placebo.   

 

 

5. ENDRING AV LOVER 

a) Vervet ”arrangementsansvarlig” ble endret til ”nestleder”.  

b) Generalforsamlingens tidspunkt ble endret fra ”desember” til ”januar”.  

c) Økonomiavsnittet ble endret slik at det står at MF Placebo skal ha ”en sunn 

økonomi” i stedet for at foreningen skal ”gå i null”.  

 

Det nåværende styret oppfordret det neste styret om å skrive om valglovene, slik at de 

korresponderer bedre med den faktiske gjennomføringen av valget.  

Se for øvrig dokumentene med lovene.  

 

6. PRESENTASJON AV ULIKE VERV 

Alle i det nåværende styret presenterte sine verv.  

- Leder: Overordnet ansvar og organiserer hele styret. Innkaller til møter, har 

kontakt med tidligere styre og andre linjeforeninger. 

- Festsjef: Ansvar for å arrangere fester.  



 3 

- Idrettssjef: Ansvar for idrettsarrangementer. I år har hovedarrangementene 

vært innebandy (vår 08), skidag, fotballturneringer og Åretur. 

- Arrangementsansvarlig: Har i år hatt ansvar for bandet og for å arrangere 

fester. Blir erstattet med nestleder fra og med 2009.  

- Nestleder: Vara for lederen, lederens nærmeste medhjelper og skal holde 

orden på kontoret.  

- Økonomiansvarlig: Har ansvar for å betale regninger/utlegg og føre regnskap 

og lage budsjett. Skal holde styret oppdatert angående den økonomiske 

situasjonen.  

- Sekretær: Ansvar for å skrive referater og gjøre innkjøp.  

- IT-sjef: Ansvar for hjemmeside og mailinglister. Hjelper til med å lage 

presentasjoner og plakater.  

- Blæstsjef: Lage plakater/filmer, skrive mailer og lage Facebook-events for å 

informere om Placebos arrangementer.  

- Faddersjef: Ansvar for å lage en fadderukekomité og for arrangementer, 

utstyr og så videre til fadderuken.  

 

Det ble lagt vekt på at alle styremedlemmene hjelper til ved og samarbeider om 

Placebos arrangementer.  

 

 

7. OPPMERKSOMHET TIL TIDLIGERE STYRE 

Tidligere styremedlememr Eivind Samstad og Torbjørg Skåravik delte ut daljer til det 

avtroppende styret.  

 

 

8. VALG AV NYTT STYRE 

Tellekorps: Elin Vallevik og Ane-Kristine Finbråten 

 

Det ble valg ved avstemning for de fleste vervene unntatt leder, nestleder og IT-sjef.  

o Leder: Andreas Habberstad (kull 07) 

o Nestleder: Michel Gulati (kull 07) 

o Økonomiansvarlig: Tarjei Dahl Svendsen (kull 08) 

 Andre kandidater: Arthur Golebiowski (kull 08) 

o Festsjef: Synva Sandvik (kull 08) 

 Andre kandidater: Maja Olaisen (kull 08) 

o Faddersjef: Jonas W. Jørandli (kull 08) 

 Andre kandidater: Martine Stenbek (kull 08) 

o Idrettssjef: Svante Zetterberg (kull 08) 

 Andre kandidater: Thomas Dretvik (kull 08) 

o Blæstsjef: Hedda  R. Garberg (kull 08) 

 Andre kandidater: Martine Stenbek (kull 08) 

o IT-sjef: Tommy Henriksen (kull 08) 

o Sekretær: Marianne Elden (kull 08) 

 Andre kandidater: Nina M. Aamodt (kull 08) 

 

 

9. EVENTUELT  
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Noen av gruppene på medisin blæstet litt for sine egne arrangementer/påmeldinger i 

nærmeste fremtid: Medisinernes Turgruppe, MedHumRevyen, Placebo BK og Bal 

Medicorum.  

 

 

Møtet ble etterfulgt av GeneralVORSsamling i studentforeningssalen og fest på 

Ricks. 

 

 

 

 

 
Referent: Kaia Stray  

 

 


