
Placebomøte 09.02.09 

Sted: Grupperom 3, 2 etg. MTFS 

Tilstede: Hedda, Synva, Jonas, Tarjei, Svante, Tommy, Andreas, Michel, Marianne 

 

Saksliste: 

 

1. Skidag 

- 21. februar kl 11.30-16.00. Busser fra Shell til skihytta. Busser tilbake kl. 16.00  

afterski hemmelig sted 

- Aktiveter: kuleløype, aking, stafett: Lag på 4 mann (2 jenter og 2 gutter) 

- Afterski? 

- Budjsett: 600 kr til premier og innkjøp av pølser og brød. 

- Billettpris: 50 kr inkludert buss, pølser 

- 1 buss 

- Billettsalg torsdag 11-12: Andreas og Svante og fredag 14.00-15.00: Tarjei og 

Marianne. Tarjei ordner med kasse 

- Folk må ta med seg mat selv i tillegg til pølsene.  

- Michel og Hedda fikser plakat og blæsting.  

- Marianne sender mail til/ringer Thorleifs bussreiser for avtale om leie av buss. 

 

2. Påskeblot 

- Torsdag 01.04.09, eller 02.04.09 

- Bodegaen på Samfundet, evt. Ricks? Synva sjekker ut dette. 

- Band på Ricks? 

- 18-års aldersgrense, ikke delt? 

 

3. Status økonomi: 

- 14 000 kr fra SRS 

- Tarjei har ikke fått noe klart svar fra Dagens Medisin 

- Synva  søknadspapirer fra SIT som må underskrives av Tarjei og Andreas. 

- Michel har ikke hørt noe fra de andre medisinerforeningene. 

- Skrive klagebrev i forhold til utdeling av velferdsmidler, siden mange av 

organisasjonene tar (Foetus, Bilyd, Turgruppa og Placebo band) kontingenter. Michel 

skriver utkast til klage, og evt. sender? 

- Argumenter for mer støtte til MF Placebo: Medlemsmasse, vedtekter, oppslutning, 

åpenhet/tilgjengelighet. 

- Bussregning på 30 000 i forbindelse med Åreturen, overført rundt 5000(?) kr til 

MedHum revyen. 

- Refusjonsark fra Tarjei  folk skriver på et slikt ark hvis de har utgifter i forbindelse 

med Placebo. Fest kvitteringen til refusjonsarket med binders 

- Momsregnskap i Placebo  sparing av penger. Må leveres regnskap 4 ganger i året. 

Tarjei sjekker ut mer om dette. 

 

4. Status web: 

- Mailinglister, Placebostyret 

- Hjemmeside  utforming, sponsorer 



- Framside i løpet av februar 

 

5. Evaluering av Åre 

- Vellykket 

 

6. Invitasjon til MedHum Revyen 

- andre linjer 

- Sende ut mail til de andre linjeforeningene med invitasjon til revyen. Dette tar Michel 

seg av…? 

 

7. Placebogensere 

- Marianne sender mail til Tracker, Andreas har utkast som han sender til henne.  

 

8. Deltakelse på turneringer, ball og revy 

- Invitasjon fra Omega, kr. 450. Marianne og Synva tenker kanskje å dra. 

 

9. EVT  

- MedHum låner CD-spiller! 

 

 

Referent: Marianne Arstad Elden 


