
Referat fra styremøte mandag 22.02.2010  
Av: Ingrid Helene Halle  

Tid: 15.45 – 17.15 

Tilstede: Synva, Tarjei, Rikke, Andreas, Ida, Marie Viel, Tobias, Svante, Ingrid Helene. 

 

Sak 1) Tobias orienterte om div. IT-saker  

- Hvordan vi legger ut sak (og ikke minst bilde) på mfplacebo.no. 

- Nettverksstasjon for publisering av erfaringsskriv, budsjett m.m.; skal gjøres tilgjengelig for 

oss alle. 

 Tobias sender ut mail der han forklarer fremgangsmåte for begge deler. 

 

Sak 2) Hiberna Venatus Medicus (lør 27.02.2010) 

- Blesting: 

 3.klasse (IIB):  tirsdag 23.02, kl.: 09.00, 2.etg i 1902-bygget. 

 2.klasse:   onsdag 24.02, kl.: 09.00, LA21 

 1.klasse:   onsdag 24.02, kl.: 10.00 

Alle er med og blester –  i sin beste vinterdrakt! 

Marie Viel har laget en super film, denne viser vi under blestinga, den sendes på mail til kull 

04 – 07, og legges ut på YouTube (linkes fra Facebook-eventen). 

- Billettsalg:   onsdag 24.02, kl.: 11.30-12.30 

Hvem: Ida og Marie Viel  (lager også billettene) 

Billettpris: 40,-     

- Innkjøp: 
Vi kjøper: pølse, brød, sennep, ketsjup, marshmallows, appelsin, ved og fyrstikker. 

Hvem: Svante og Rikke 

- Økonomi:  
Vi bruker 2500,- av midlene vi har fått fra SRS. 

- På selve dagen: 
Buss fra Shell bak MTFS til Skistua. Thorleifs møter opp 10.45, avgang 11.00. Retur fra 

Skistua kl 15.00. 

 

Sak 3) Påskeblot  
Ida har prøvd flere ganger å komme i kontakt med Samfundet, men ikke lykkes med dette grunnet 

utilgjengelig kontaktperson på Samfundet. Ida og Synva samarbeider om å få dette på plass. Vi 

bestemmer ellers mer på neste møte. 

 

Sak 4) Helsefest 

- Blesting: Marie Viel lager film, vi ønsker å engasjere de ulike linjene til å være med på 

blestinga – sammen med oss. 

- Plakater: Samfundet legger ut info om arrangementet på hjemmesiden sin, men ønsker 

dessverre ikke å distribuere plakatene. Synva sjekker opp dette. 

 

 Viser til forrige møtereferat for utfyllende info om sak 3) og 4). 

 

Sak 5) Høstarrangement 

Vi må booke Låven og Studenterhytta for Låvefæst og Juleblot så raskt som mulig. Gjennom 

henvendelse til styret i NTNUI skal Ida prøve å presse de urimelig høye prisene ned. Fjorårets priser 

gjør det umulig å få arrangementet til å gå i null. 



 

 

Sak 6) Velferdsmidler 

Tarjei orienterte; vi har fått innvilget 14000,- i velferdsmidler fra SRS. 10000,- øremerket Fadderuka, 

3500,- til idrettsarrangemet og 500,- til innkjøp av ekstern harddisk. Vi hadde søkt om 22000,- og er 

derfor litt skuffet, men besluttet å ikke klage. 

 

Sak 7) Eventuelt 

 

- Andreas orienterte om status planlegging Fadderuka 2010: 

 Fadderkomiteen er satt 

 Økonomien er god 

 Volleyballturneringen utgår (pga. dårlig utbytte med tanke på kostnader); alternativ under 

planlegging (sammen med TrAMS?) 

 T-skjorter både til faddere og fadderbarn i boks 

 

-  Placebogensere (eller heldress?!) 

Alle tenker på hva vi vil ha (farge, type, osv.) til neste møte. Rikke tenker på pengene. 

 

 

 

 

Referent: Ingrid Helene Halle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 1230 på Studsalen  

• 10.03.2010 (ons), klokken 1600 på Studsalen  

• 22.03.2010 (man), klokken 1600 på Studsalen  

 


