
Generalforsamling i MF Placebo 
Torsdag 14. januar 2010 kl. 18.00 

MTA, MTFS, Olav Kyrres gt. 9, Trondheim 
 

Oppmøte: 68 personer 
 
Åpning:  
MF Placebo, ved leder Andreas Habberstad, ønsket velkommen til generalforsamling, og ga 
en kort orientering om møtet. Det ble videre gjort valg av ordstyrer og møtesekretær: 
Ordstyrer: Eivind Samstad 
Sekretær: Marianne Arstad Elden 
 
Konstituering: 
Tilstede fra hovedstyret i MF Placebo: Andreas Habberstad, Michel Gulati, Tarjei Dahl 
Svendsen, Synva Sandvik, Hedda Garberg, Tommy Henriksen, Jonas Woll Jørandli, Svante 
Zetterberg og Marianne Arstad Elden. 
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenning av innkallelse og saksliste: 

Godkjent (ved akklamasjon) 
 
2. Årsberetning: v/ leder, Andreas Habberstad. 

Andreas fortalte hva Placebostyret har gjort det siste året; alt fra å arrangere fester til 
MF Placebos medlemmer, til deltakelse på immball, til lansering av den nye 
hjemmesiden til MF Placbo.  
Styret har i år som før arrangert mange tradisjonelle fester, idrettsarrangementer, dåp 
under fadderuken og Åretur. Nytt arrangement av året, var volleyballturnering, som 
ble en suksess. Det ble i år laget en ny lederkappe, som skal bæres av MF Placebos 
leder under diverse arrangementer. Kappen er inspirert av dekanuskappen på DMF, og 
det er Hedda Garberg som står for utformingen av kreasjonen.  
Andreas fortalte også litt om en av årets viktigste visjoner – regnskapet til MF 
Placebo. Han kunne meddele at MF Placebos økonomi har kommet seg på rett kjøl 
igjen, takket være godt og gjennomført arbeid av økonomiansvarlig Tarjei Dahl 
Svendsen.  
Videre ble det nevnt at hovedstyret i år har prøvd å få til et bredere samarbeid med 
linjeforeningene på Gløshaugen, ved blant annet deltakelse på andre linjeforeningers 
arrangementer og arrangering av fest sammen med linjeforeningen EMIL. 4 fra 
hovedstyret deltok i tillegg på en vellykket tur til Tallin i regi av Thorleifs Bussreiser, 
hvor representanter fra flere linjeforeninger deltok.  
Spørsmål fra salen var blant annet hva Tallinturen gikk ut på, samt om vi ville vurdere 
å få til et bedre samarbeid med linjeforeningene her på Øya, som f. eks Soma og 
Signifikant.  

 
3. Gjennomgang av regnskap for 2009 og budsjett for 2010: v/ økonomiansvarlig, Tarjei 
Dahl Svendsen:  

Økonomien til MF Placebo generelt, har i år gjennomgått svært store og nødvendige 
forandringer. Det har blitt laget et helt nytt format til regnskapet og budsjettet, slik at 
det skal kunne være enklere og også mer oversiktlig å bruke som referansegrunnlag i 
videre økonomisk planlegging og økonomiarbeid. Det har i år vært helt nødvendig å 



ha et nøyaktig og oversiktlig regnskap, for å prøve å forhindre et så høyt underskudd 
som i fjor. Dette har i år gått svært bra, økonomiansvarlig har gjort en god jobb. MF 
Placebo går i år med et overskudd på nesten 60 000,- og har en egenkapital på 
nærmere 120 000,-. Dette er en klar forbedring av økonomien. 
Det er i år som før Åreturen som er en av MF Placebos viktigste inntektskilder. 
Siden MF Placebo nå har en svært solid egenkapital, kom det spørsmål fra salen om 
billettprisene til de ulike arrangementene etter hvert kan senkes, samt forslag om 
anskaffelse av revisor, da det er snakk om mye penger. 

 
4. Vedtektsendringer:  

Det er i år blitt gjort en del forandringer i MF Placebos lover, men de fleste endringene 
er kun omformuleringer. Blant annet har økonomiansvarlig og idrettsansvarlig nå blitt 
omgjort til henholdsvis økonomisjef og idrettssjef.  
Verdt å nevne er de to nye paragrafene som har blitt lagt til; § 6 Signaturrett og § 9 
MF Placebos arkiv. Signaturrett for økonomisjef og leder ble innført slik at ikke alle 
fra hovedstyret må møte og signere ved f. eks bankbesøk. Styret har også i løpet av 
året kommet frem til at det trengs ivaretakelse av MF Placebos historie, og har dermed 
opprettet en ny paragraf for å kunne gjennomføre dette.  
Når det gjelder styrets oppbygning, har det også skjedd noen endringer: 
Stillingsbeskrivelser har blitt lagt til i paragrafen, hvor det står kort om hver enkelt 
styrerepresentant sine oppgaver.  
Se for øvrig dokumentene med de nye lovene.  

 
5. Presentasjon av de ulike vervene 

Alle i det nåværende styret presenterte sine verv. Se for øvrig § 4. Det ble lagt vekt på 
at det er mye samarbeid innad i styret, og at alle styremedlemmene hjelper til med 
utforming og gjennomførelse av alle arrangementer, samt andre ting det trengs ekstra 
hjelp til. 

 
6. Oppmerksomhet til styret 

Ragnhild Habberstad og Torbjørg Skåravik delte ut daljer til det avtroppende styret.  
 
7. Valg av nytt styre 
Tellekorps: Ragnhild Habberstad og Torbjørg Skåravik 
 
Det ble valg ved avstemning for alle verv bortsett fra Festsjef og IT-sjef. Kan nevnes at 
Tommy Henriksen (avtroppende IT-sjef) ble benket av Synva Sandvik, men takket nei. 

• Leder: Synva Sandvik (kull 08)  
- Andre kandidater: Jonas Woll Jørandli (kull 08) 

• Nestleder: Tarjei Dahl Svendsen (kull 08) 
- andre kandidater: Marianne Arstad Elden (kull 08) 

• Økonomisjef: Rikke Bendixen (kull 09) 
- Andre kandidater: Pål Vange (kull 09) 

• Festsjef: Ida Hveem (kull 09) 
• Faddersjef: Andreas Aass Engstrøm (kull 09) 

- Andre kandidater: Marlies Pedersen (kull 09), Lasse-Marius Honningsvåg (kull 
09) 

• Idrettssjef: Svante Zetterberg (kull 08) 
- Andre kandidater: Øyvind Løseth Elvetun (kull 09) 

• Blæstsjef: Marie Viel Møllersen (kull 09) 



- Andre kandidater: Emilie Hemma (kull 09) 
• IT-sjef: Tobias Iveland (kull 09) 
• Sekretær: Ingrid Helene Halle (kull 09) 

- Andre kandidater: Kamilla Fjermeros (kull 09). Hun kunne ikke møte til 
generalforsamlingen, men Ida Hveem snakket på vegne av henne. 

 
8. Eventuelt: 
- 
 
Møtet ble etterfulgt av vors på Studentforeningssalen og Back2School Party på 
Studentersamfundet litt senere på kvelden.  
 
Referent: Marianne Arstad Elden 


