
Placebomøte 02.10.09 
 
Sted: Hos Andreas (Styremiddag!) 
Tilstede: Michel, Hedda, Andreas, Jonas, Tarjei, Tommy, Marianne 
 
Saksliste:  
Åre: 
Svante har sendt ut mail til placebolistene.  
63 000 kr har kommet frem til Sverige (depositum) 
Planlegge påmelding: Påmelding fredag etter kursuka. Styret fra i fjor har krav på plass. 
Blæsting skjer i løpet av den uka.  
Tommy ordner med påmeldingsopplegg på hjemmesidene. 
Sjekke med andre busselskap? Evt. tog? 
Er 192 bussplass, og vi har 198 plasser til Åre  hva gjør vi med de 6 siste? 

 Marianne hører med Thorleif, NSB og et annet busselskap.  
Hedda lager blæstevideo.  
 
Volleyballturnering: 
Onsdag eller fredag etter kursuka. Vi foreslår fredag kl. 13.00.  
 
Juleblot: 
Synva har snakket med Marianne Heltne om leie av koie/hytte.  
Sjekke ut priser på Studenterhytta.  
Michel kontakter nycomed  sponsing?  
Fredag 20. november, men vi undersøker også torsdag 19. og lørdag 21. november? 
Undersøke pris på begge dager. Vi skal ha et møte neste uke angående Åre, og da må vi også 
ha lokale og dato klart. Synva sjekker ut dette.  
Billettpriser: 150 og 200 i fjor  dette vil da i år avhenge av hytteleie og pris på grøt.  
Vi satser på å selge 192 billetter! 
 
Styrefest:  
- Fest på Strossa i stedet for bodegaen? Priser? Vi vil helst ha det gratis.. og helst med DJ. 
Men hvis ikke har vi alltids Michel..☺ 
- Leie inn folk til å sitte i døren? 
- Onsdag 28. eller torsdag 29. nov? 
 
Tallintur: 
Jonas og Tarjei har meldt seg på. Jonas sender mail til Thorleifs og spør om det går an å holde 
av 2 plasser til medisin hvis det blir flere plasser.  
 
Allmøte: Mandag 5. oktober kl. 11.30.  
Bokskappengene skal gå til et fond til en evt. fremtidig kjeller?  
Andreas, Jonas og Tarjei går på møte. Ser helst at så mange som mulig møter.  
Snakk om kjeller (ved siden av stud.salen)  hvem skal være med? Placebo og Signifikant? 
Eller bare Placebo? Siden det er vi som står for det sosiale. Vi ønsker at Placebo skal være 
overrepresentert, Signifikant bør være representert i kjellerstyret. Kjellerstyret bør gå ut som 
en underkomité fra Placebo? Kjelleren skal være for medisinstudenter!  
Nytt verv (Kjellersjef) i neste Placebostyret?  
Andreas taler for Placebos sak på mandag.  
Placebo foreslår et møte med leder av Signifikant og FTR-1 med fakultetsledelse.  



50 % av bokskappenger i år skal gå til fond? Forslag fra Placebo. Vi godtar ikke argumentet 
til Bjørn Mørkedal om at velferdsmidler går til kortsiktig drift av studentforeningen.  
Andreas sender ut en mail til FTR-1 om en post under evt. på allmøtet.  
 
Generalforsamling: 14. januar 2010.  
Back-to-school-party?  
Flere i det gamle styret ønsker å fortsette i neste styre.  
Vedtekter må gjennomgås og skrives ned på nytt. (F.eks det punktet at alle måtte gå i banken) 
Placebo er for MEDISINSTUDENTER i trondheim 
Nestlederstillingen bør defineres klarere: f. eks: bedpres.  
Andreas sender mail til bindeleddet for å gjøre de oppmerksom på at medisinstudenter er 
svært interessert i bedpresser(!) 
Alle leser gjennom vedtektene til et møte hvor vi går gjennom dem.  
 
Nytt møte: Torsdag 8. oktober! INGEN DATER tillatt!!  
 
Fredag 6. november: kl. 12,30. Diskutering av vedtekter og juleblot.  
 
Evt: Placebo historie: Michel ordner med dette????? Så fort som mulig! 
Bildegalleri: tommy synes bildegalleriet er traurig……….  
Kjøre i gang en konkurranse på bildeutlegging??  
Tommy trenger Nocebonummerne slik at han kan legge de ut på hjemmesiden.  


