
PLACEBOMØTE 23.08.2010 
 

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

Andreas, Ida. 

Sted:   Studsalen 

Tid:  15.30-17.00 

 

 

SAK 1:  FADDERUKA SÅLANGT 

 

Andreas oppsummerte raskt; Gode tilbakemeldinger fra strålende fornøyde 

fadderbarn.  Godt oppmøte på alle arrangement; eksempelvis 100 fadderbarn i 

bymarka en regnværsdag! Største problem; mye frem og tilbake med faddere i 

sommerferien om bytting av grupper/gruppemedlemmer osv.  Vi gleder oss til 

fortsettelsen! 

 

SAK 2: PLACEBO-BLÆST TORSDAG  

 

Antrekk: Studentergalla med bånd. 

Film:  Marie Viel, presentasjonsfilm av foreninga. 

 

Opplegg:  Vi snurrer film, Synva snakker.  

Stand nede: Rikke baker kake. Bildeshow i loop  (OBS; med fadderukebilder!). 

 

 

SAK 3: DÅP 

 

BLÆST:  

- film:  bruker samme Michel lagde i fjor 

- når:  torsdag klokka 12.00, KBA, etter Eukaryote cellen 1. Vi møter 

11.45 nede i kjelleren for omkledning.  

- lys:  Synva. (Obs; fyrstikker!) 

- antrekk:  Tarjei. Samme som dåpen, men uten hvitt under.  

 

Opplegg;  vi går inn oppe, vandrer ned, ser  fryktinngytende ut, går ut nede. 

 

TIL DÅPEN: 

 

Sted:  ved volleyballbanen i Ilsvika? Dåpsgeneralen undersøker i løpet av tirsdag 

24.08 og underetter Synva om dette. 

 

Fordeling av oppgaver: 

- utstyr; Tarjei hører med tøysentralen; frakker, hetter, munnbind, blåsokker,  

mange hansker, forkle. OBS; alle ordner hvitt under selv.  

- fiskeslo; Rikke. (Ravnkloa m.fl.)     

- hår; Ingrid Helene og Tobias. 

- fett; Synva  

- bil med tilhengerkrok + tilhenger; Synva kan høre med Oda (ok) og bestemor.  

- innkjøp: mariekjeks, sild på boks, most banan fra dagen før, tran, kefir. Batteri 

til boomblaster. Ingrid Helene og Marie Viel.  



 

Oppmøte: 09.00; få tak i alt, kjøre bort, sette opp telt. 

 

Vi må huske; badekar, presenning, boomblaster, musikken vi skal ha. 

 

Klær: støvler, hvitt + utstyret. 

 

Andreas informerte; vi skal ha et tydelig merkingssystem for snill/ikke-snill. Fadderne 

skal briefes.  

 

Det skal være en OK opplevelse: ingen skal være lei seg, men stolte, nyslåtte 

placebomedlemmer når de tusler hjem  

 

 

SAK 4: BALL 

 

Pris; 400,-.  

 

Vi ble enige om at Placebo kan stå som underskuddsgarantist dersom det skulle skje 

noe, det er ikke riktig at ballansvarlig skal ta det ansvaret personlig. Prisen kan derfor 

reduseres til 350,-. 

 

Synva sender ut mail til linjeforeninger med invitasjon til vårt ball i dag.  

 

 

SAK 5: REPRESENTASJON PÅ ANDRES BALL 

 

Alle får ett ball hver sponset, og muligens vårt eget til redusert pris – Rikke regner. 

 

Diskuterer på neste møte hvem som drar på hvilke ball. 

 

 

SAK 6: MEDISINERBAND FRA BERGEN 

 

UTSATT. 

 

 

SAK 7: PLACEBOGENSERE 

 

Synva har bestilt, Rikke ser om vi kan få dekt litt. 

 

SAK 8: KOSEKVELD HOS RIKKE 

 

Rikke lager event, vi finner dag som passer (midt i uka) og har det trivelig! 

 

 

Referent: Ingrid Helene Halle, 24.08.2010. 

 


