
Referat fra styremøte fredag 29.01.10 
Av: Marie Viel (blæstesjef) på vegne av Ingrid Helene (sekretær) 

 
Varighet av møtet: 15

30
 til 18

00
 

Til stede på møtet: 

- Synva Sandvik 

- Tarjei Dahl Svendsen 

- Rikke Bendixen 

- Tobias Solli Iveland 

- Svante Zetterberg 

- Ida Hveem 

- Marie Viel Møllersen 

 

Manglet på møtet: 

- Andreas Aass Engstrøm 

- Ingrid Helene Halle 

 

Sak 1) Opplæring 

Tarjei og Rikke avtalte mellom seg når de skal ta opplæring av økonomisjefstillingen, det 

samme gjaldt for Synva og Ida. Tobias konstaterte at han allerede har fått opplæring av 

tidligere IT-sjef Tommy, og Svante har kun sine egne sko å fylle. Marie Viel skal avtale med 

tidligere blæstesjef Hedda om en dag til uken.  

 

Sak 2) Inn-og-ut fest 

Dato: 04.02.10 (torsdag) 

Sted: Michel Gulati’s leilighet 

Info: Mat: Tarjei og Synva hjelper til hos Michel. Bekledning: ”Studentgalla” – dress for 

guttene og randome-kjole for jentene (bare ikke pen topp og bukse). Ikke for pent.  

Drikke: De som har faktisk har lov til å kjøpe sprit, gjør dette. Det ble avtalt enten Mint-drink 

eller Jeger som inn-og-ut-shot. (Synva ordner?) 

 

Sak 3) Idrettsdag 

Dato: 27.02.10 (lørdag) 

Info: Det blir aking med pressening, bortoverski, grilling/bålkos med marshmellows og 

sjokolade. Pølsebod (bedre system enn i fjor). Snørugby. Svante skal sende ut en mail til 

lærerne på Det Medisinske Fakultet og invitere de med på denne dagen – kanskje vi får et 

lærerlag som stiller til stafett? Ingen AfterSki.  

 

Blestedato: Mandag 22 eller tirsdag 23. februar 2010. Marie Viel må få film fra Svante fra 

fjorårets ”idrettsdag ute i snøen”. Spesielt ønskes film av aking på pressening, og koselige 

gruppebilder. Målet er å få enda flere til å komme, enn antallet som kom i fjor. Hvis lærerne 

takker ja til invitasjonen, tas dette også med i blestingen.   

 

Sak 4) Påskeblot 

Dato: 19.03.10 (fredag) 

Sted: Bodegaen – Ida ringer til samfunnet til uken.  

Info: Kun medisinere inviteres, og det vil bli solgt billetter på forhånd, og sannsynligvis også i 

døra (men da antagelig en litt høyre billettpris – litt usikre på denne detaljen foreløpig).  

 

http://www.facebook.com/michel.gulati


Blestedato: Fredag 12.mars.  

 

Sak 5) Helsefest 

Dato: 09., 15., eller 16.04.10 (fredag) (høyst sannsynlig blir det den 16.april, hvis vi får lokale 

den dagen).  

Sted: Studentersamfundet, Strossa + Bodega.  

Info: Det blir betaling kun i døra, og invitasjonen er først og fremst til helselinjene, men Gløs 

inviteres også. Åpent for alle. Forslag om å kanskje ha litt rimeligere billettpriser for 

helselinjene (40,- for helse og 50,- for gløs f.eks. HUSK STUD.BEVIS!).  

Linjene som må kontaktes er: 

- Bioingeniører (Synva tar kontakt med bekjent) 

- Sykepleiere (Tarjei tar kontakt med bekjent) – HUSK Halgunset har forelesninger for 

2.klassingene på Sykepleier.  

- Fysioterapeuter, HIST (Marie Viel tar kontakt med kulltillitsvalgte) 

- Radiografer (Ida tar kontakt) 

- Ergoterapeuter (Marie Viel tar kontakt) 

- Psykologi på Dragvoll (Marie Viel tar kontakt med linjeforening) 

- Audiograf (Marie Viel tar kontakt) 

Tema: Bokstav for hver linje. G for gløs, M for medisin, B for bioingeniører osv.  

 

Blestedato: ? 

Ida og Marie Viel har tatt på seg ansvaret for å bleste på Gløs (for Fys.Mat, Indøk og Maskin). 

Kler seg ut i sykepleierantrekk el.l. og viser en konge film. Poengtere (i alle fall for 

medisinere) at DETTE er ”siste festen” før eksamen – det er nå du har sjansen til å dra den ut, 

før all lesingen skal begynne for alvor – og en kveld har du lov til å unne deg!  

 

Sak 6) Fotballturnering 

Dato: 09.05.10 (onsdag)  

Sted: ? Svante undersøker. Kan ikke ta fotballbanen utenfor LAB, pga. det bygges 

parkeringsplass der.  

 

Sak 7) Facebook-gruppe for Placebo-styret 

Tobias har blitt satt i oppgave til å opprette en privat gruppe på facebook for Placebo-styret. 

Slik vil det bli lettere å gi ut beskjeder, samt informere om møtedatoer osv.  

 

Sak 8) Sommeravslutning for styret 

Dato: 05.06.10 (lørdag) (dagen etter eksamensfest) 

Sted: ? 

 

Sak 9) MØTEDATOER 

- 19.02.2010 (fre), klokken 12
30

 på Studsalen  

- 10.03.2010 (ons), klokken 16
00

 på Studsalen 

- 22.03.2010 (man), klokken 16
00

 på Studsalen 

 

 


