
Placebomøte 09.11.09 
Sted: Studsalen 
Tilstede: Hedda, Tommy, Synva, Andreas, Michel, Tarjei, Jonas, Marianne 
 
Saksliste: 
Juleblot 
Priser klare  180 kr uten grøt, 200 kr med grøt. 
Andreas har sendt mail til hovedstyret for å prøve å senke prise 
Band vil ha sponset kjøreutgifter  leie varebil? Synva snakker med bandet i forhold til 
priser. 
2 band  5 sanger hver.  
Michel sender ut infomail 
Vakter  Hedda hører med noen i SG.  
Skaffe juletre? 
Marianne sender mail til Studenterhytta om de har juletre og juletrefot.  
Bussene drar opp klokka 19.00 og 21.00  i utgangspunktet 2 busser 1900 og 2 busser 2100. 
Avreise fra Studenterhytta kl. 02.15  Ber Thorleifs om å være på plass 02.00. Marianne 
sender mail til Thorleifs angående dette. 
Hedda og Synva selger billetter mandag, og Andreas og Michel på tirsdag (12-13).  
Synva ordner med billetter, Tarjei ordner med kasse og stempel.  
Tarjei sjekker opp muligheter for bilkollektiv. 
 
Generalforsamling:  
Omgjøring/omformuleringer av paragrafer: 
§ 1: Bør stå medisinstudenter i stedet for studenter 
§ 2: Bør stå ”Enhver som studerer medisin ved Det Medisinske Fakultet..” 
§ 3: Må gjøre om økonomiansvarlig og idrettsansvarlig til økonomisjef og idrettssjef.  
Bør være 2 fra det gamle styret som stiller til gjenvalg under generalforsamlingen.  
§ 4: 
- Økonomisk struktur: signaturrett og prokurarett må avklares. 
- Stryke siste setning.  
Omformulering/omgjøring av § 6 
 
Andreas utdyper stillingsbeskrivelser i utkallingsmailen til generalforsamlingen. Dette blir 
ikke med i vedtektene.  
 
Generalforsamlingen er satt til 14. januar 2010.  
Synva tar kontakt med Ricks.  
Plaktater må opp tidligere  blæsting må komme i gang tidligere.  
Lage arrangement på facebook  Tommy fikser dette.  
Blæst i klassene 
 
Velferdsmiddelpenger 
200 kr til disponering  oppgradering av idrettsutstyr 
”dekanuskappe” til leder? +  Jonas sjekker opp dette. 
Nye bånd  Jonas skal kjøpe stoff! 
 
Dugnad på kontoret og få oversikt over utstyr 
Rydding og middag på studsalen: 
Onsdag 2. des kl. 18.00.  



Julebord. 
Torsdag 10. desember hos Jonas og Tarjei. 
Mat: catering? Michel hører med sykehushotellet. Jonas ringer Ultra. Tommy sjekker catering 
på nett.  
 
Medicinske vinterleker: 
Sende ut mail til alle? 10 plasser. Marianne sender ut fellesmail. Tidsfrist: Slutten av denne 
uken. 
 
Fotballturnering: 
Svante: Styret vil gjerne ha fotballturnering før jul. Vi mener at klassene bør få stille med så 
mange lag de vil. Kan også stille med organisasjoner.  
Fint om du får leid hovedhallen denne gangen. 
 
Åre: 
30 har bestilt 3-dagers skikort 
 
Hedda: tidlig (3-dager) 
Tommy: sen (2-dager) 
Synva: drar tidlig, men skal bare ha 2 dagers pass  torsdag og fredag skipass 
Michel: Samme som Synva. 
Tarjei: reise tidlig (men uten skipass) 
Jonas: tidlig (3-dager) 
Andreas: tidlig (3-dager) 
Marianne: sen (ikke skipass) 
 
37 plasser  11 ledige plasser.  
 
 
Referent: Marianne Arstad Elden 


