
Styremøte i Placebo,  22.03.2010 
 
Tid: kl. 16.00-18.00 
Sted: Studsalen 
 
Tilstede: Synva, Tarjei, Rikke, Marie Viel, Svante, Andreas, Tobias, Ingrid Helene 
Ikke tilstede: Ida 
 

Sak 1) Helsefest 
 

- Blæsting på medisin: 
Tid: torsdag og fredag etter påske (8.-9.april, evt. onsdag 7.april)  
Kull: Alle kull  
 Marie Viel setter opp plan (Tobias hjelper gjerne til) 
 

- Blæsting for andre helselinjer: 
Tid: etter påske. 
OBS: unntak for 2.klasse på sykepleien; hos de skal det blæstes før påske. 
 
Ansvarspersoner for de ulike linjene: 
Sykepleien: Tarjei 
Bioingeniører: Synva 
Fysio:   Tobias 
Audiografer: Tobias 
Radiografer: Tobias 
Psykologi: Marie Viel 
Ergo:  Marie Viel 

  
- Blæsting for Gløs: 

I felles mattetime hos 1.klasse. Vi blæster alene. 
Ansvar: Marie Viel 

 
- Generell blæsteinfo: 
 Ansvarspersoner finner ut når det passer med blæsting, dette skal skje 
før påske. Synva skal ha beskjed om hvordan dette arbeidet ligger an. 
 Vi besluttet å ikke ha forhåndssalg for helselinjer, men skal derimot 
oppfordre disse linjene til å komme tidlig. 
 Det er viktig å engasjere styrerepresentanter på de andre helselinjene til 
å være med på blæstinga. 
 Vi går 2 stk fra Placebo pr. blæsting. 
 Vi må poengtere at det er bokstavfest! 
 

- Plakat 
Vi bruker den vi har fra før (endrer til Vol.4.). 
Skal helst opp før påske. 
 
Hvem henger opp: 
Psykologi: Marie Viel (via bekjent) 
Gløs:   Tobias 



Øya:   Synva 
 

- Film 
Marie Viel lager film. Ønskelig å ha den klar til blæst hos sykepleiere før 
påske (dersom dette lar seg gjøre). 
 

- Mail 
Marie Viel sender ut info-mail før påske  (noen vil jo kanskje mekke 
kostyme i påska). 

 
- Skriftlig avtale 

Synva sørger for å ha en skriftlig avtale med Rick´s vedrørende vakter (i 
døra, mellom 18- og 20-årsstedene), garderobe, cover m.m. Det må 
presiseres at vi skal ha cover-inntektene. 

 
- Styrevors 

Vi inviterer de andre helselinjestyrene til styrevors på studsalen før festen. 
 

Vi er optimistiske til oppmøtet og diskuterte plassmangel på Rick´s  (maks 420 
stk) på møtet. Ida skal forhøre seg om tilbud hos Crash, men dette er mest for å 
ha opprettet kontakt nå i første omgang, så får erfaringene vi gjør i år tilsi om vi 
bytter til et bedre alternativ til neste år. 

 

Sak 2) Vurdering av påskeblot 
 

- Erfaringer: 
 
Forhåndssalget: labert.  
 
Dørsalget: gikk greit i starten, men problematisk etter hvert pga. Samfundet 
(se punkt lenger ned) og at billettselgeren vår måtte gå 00.10 (dette tapte 
vi nok en del på). 
 
Pris: Vi diskuterte om denne var for høy (40,- / 60,-). På en side er dette en 
fest med få utgifter og som linjeforening skal vi ikke tjene på våre 
medlemmer. På en annen side kan inntektene fra denne brukes til å 
subsidiere billettene til høstens Låvefæst og Juleblot, samt dekke 
driftsutgifter. Det er bedre å finansiere fest mot fest, enn å ha påslag på Åre-
billetten.  
Til neste år: ta inntekter fra Back2school-party med i betraktningen og 
vurder prisen på nytt. 
 
 

- Problem med Samfundet 
Det var vanskelig å få tak i noen på Samfundet som hadde oversikt over 
våre avtaler vedrørende cover m.m., og hovedproblemet ble at de tok billett 
i ytterdøra slik at våre gjester måtte betale dobbelt. Egen inngang via 
Strossa kunne ha løst dette. 
Visjonen om ”Samfundet tilbake til studentene” forener ikke med våre 



erfaringer fra denne festen (samt f.eks Immballet)  vi bør få i stand et 
møte (Idas ansvar). 
 
 Til neste gang: skriftlig kontrakt. 
 

- Oppmøtetid styret: 
Dette var for dårlig avklart på foregående styremøte. Til neste gang sørger 
vi for å ha klare avtaler. 
  

Bottom line: Heftig eggjakt, mye folk og god stemning – vellykket!:) 
 
 

Sak 3) Foreningsmøte ved DMF 
 
Synva orienterte: 
 

- Felles kalender: her kan/skal studentforeningene ved DMF poste sine 
arrangement. Synva har sendt ut infomail. 

- Rydding på lager: ryddeøkt på lageret etter påske, minst én fra vårt styre 
må møte. 

- Vaskerutiner på studsal: Vi har vasking 10.-16. mai. Generelt: det skal alltid 
være rent og pent etter Placebos styremedlemmer  

- Skanner: dette skal bli, og med denne på plass kan Tarjei få komme i gang 
med arkiveringa. 

 

Sak 4) Status i økonimien 
 

- Rikke har oversikt 
- Nytt økonomiprogram: Rikke skal sette seg inn i dette i påska. 

 

Sak 5) Status for fadderuka 
 
Andreas orienterte: 
Programmet er satt; stort sett samme som i fjor. Det jobbes med TrAMS-
samarbeid for å få til førstehjelpsdag som erstatning for volleyballturnering. 
Økonomien er god, alle søknader er innvilget og t-skjortene er i boks. 
Back2school-party er fikset: på Vista som i fjor med gode prisavtaler, men 
dessverre ikke eksklusive andre gjester (umulig i fadderukene). Dåpsgeneralen 
ønsker å delta på møter angående dåpen, men det er viktig å poengtere at 
Placebo er hovedansvarlig og skal derfor ha godt kontroll over dette 
arrangementet. Skogsdagen er vedtatt flyttet til søndag, men kan flyttes avhengig 
av været. 
 

Sak 6) Styremiddag 
 
Tid: mellom påske og eksamen en gang. 
Kalendergreie med rød/grønn datomerking (?): Andreas fikser  
 



Sak 7) Eventuelt 
  

- Svante må tenke på MedHum-revyen når han booker Åre 2011. 3. helga i 
januar 2011 er ønskelig. 
 

- Rikke etterlyste rutine for erfaringsskriv etter hvert arrangement. Tarjei 
har laget mal (nettverksstedet). 

 
- Tallinn-tur; Vi har fått tilbud fra Thorleifs om linjeforeningstur til Tallinn i 

slutten av september 2011. Umiddelbar god stemning i styret for dette. 
Tarjei skal på møte med de som var med i fjor etter påske, og vi tar det opp 
på neste møte. Vi ønsker å få dette til en stor happening for medisin – 
gyllen anledning til å bli bedre kjent med gløsingene. 
 

- Svante etterlyste gruppebilder av tidligere styrer; vi må få disse opp på 
veggen på Studsalen. 

 
- VIKTIG melding fra Synva: 

Synva ønsker til en hver tid tilbakemelding fra styret om utførte 
arbeidsoppgaver for å kunne holde oversikt.  
Vi ble enige om at vi generelt kan bli flinkere til å sende styremail om hva vi 
har gjort og hvordan ting ligger an, slik kan alle få litt bedre oversikt. 

 
 
 

Referent: Ingrid Helene Halle 


