
PLACEBOMØTE 31.08.2010 
 

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

Andreas, Ida. 

Sted:   Studsalen 

Tid:  16.30-18.15 

 

 

SAK 1: EVALUERING FADDERUKA  2010 

 

Erfaringer/forbedringspotensialer til neste år: 

- gjøre det enda tydeligere at de som melder seg som fadder plikter å møte opp 

på arrangementene og stille opp for faddergruppa si. 

- Informere faddere og fadderbarn bedre om priser (inngang, drikke) på 

Samfundet, fordeler med medlemskap osv. 

- Oppmøtetidspunkt kan overholdes bedre.  

- Dåpen; 

o Uheldig at noen fadderbarn måtte bade tidlig på dagen og gikk våte og 

kalde i flere timer. 

o Ønskelig at gruppene kommer litt mer spredt til dåpsstedet slik at 

ventetiden i lite klær ikke blir for lang. 

o Fiskerugbyen; ansvarlige for denne posten bør helst ikke drikke 

alkohol. 

o I teltet; vi må holde ”spiriten” oppe,  være skjerpet / se an hvert enkelt 

fadderbarn og ha tydeligere rollefordeling. 

 

 det skal skrives erfaringsskriv  

 

Fadderuka 2010 sett under ett har vært en suksess! Oppslutningen har vært god og 

kull-10 har fått en pangstart på studentlivet. Faddersjef, fadderkomiteen og fadderne 

har lagt ned en stor innsats og samtlige arrangement har vært vellykket. Årets nye 

arrangement ”Medisinske fadderleker” var også suksess, men vil forslagsvis flyttes ei 

uke fram til neste år. Dåpen gikk veldig bra, til tross for nytt sted. Samarbeidet gikk 

godt og rydding var raskt unnagjort.  

 

 

SAK 2:  VORS FØR IMMBALL 

 

Sted:   Studsalen 

Tid:    17.00 

Bonger:  Selges til andre linjeforeninger på vorset, Synva ordner. 

Musikk til vors: spotify, boomblaster – ledning! 

Musikk til inngang: Synva 

Innkjøp:   Ida og Tobias. 

- Øl: 3 kasser. (OBS; ordne med refusjonsavtale) 

- chips: 6 poser 

- popcorn 

- punsj; Ida kjøper og lager! 2stk 3-litere rosévin. 

 

Vi rydder og vasker litt før, evt. etter forelesning torsdag. 



 

 

SAK 3: TENTATIVE MØTEDATOER   

 

- Torsdag 16.09.2010; kl. 16.30.  (Før Låvefæst) 

- Onsdag 10.11.2010; 16.30.  (Før Juleblot) 

 

Dersom det blir behov for flere tar vi det på sparket. 

 

SAK 4: MEDISINERBAND FRA BERGEN 

 

Synva har fått forespørsel fra et medisinband fra Bergen som ønsker å komme å spille 

for oss på en av våre fester. Vi diskuterte hvilke arrangement som passet best, og kom 

fram til at verken Låvefæst eller Juleblot egner seg noe særlig. Påskeblot synes å være 

det mest egnede arrangementet, og vi kommer tilbake til saken etter jul.  Synva mailer 

svar om dette.  

 

 

SAK 5:  LÅVEFÆST og JULEBLOT 

 

Oppgaver som må gjøres nå: 

Ingrid Helene:  bestille samme antall buss til samme tid som i fjor.  

Ida:   fikse trubadur; fra 22.00 – 24.00 (?). Får 5000,- for jobben.  

 

 

SAK 6: INFOMAIL OM PLACEBOS ARRANGEMENTER 

 

Synva sender ut mail.   

OBS; Svante må spikre idrettsdag raskt. 

 

 

SAK 7:  IMMBALLREPRESENTASJON   

 

Hvem representerer hvor og når: 

 

Mannhullet, Samfundet, 8.sept.:  Synva, Svante, Tarjei, Marie Viel, Tobias,  

     Ingrid Helene + alumni. 

Nabla, Prinsen, 7.sept. :  Marie Viel, Tobias. 

Aarhønen, Samfundet, 15.sept.:  Rikke, Andreas,  Ingrid Helene, Ida. 

Spanskrøret, Rick´s 23.sept.: Hele styret, unntatt Svante og Tarjei. 

EMIL, Prinsen, 11.sept.:   Synva, Marie Viel, Tobias og Tarjei. 

ALF, 7.sept.:     Andreas og Jonas (?) 

 

 

Synva sender ut betalingsinfo med kontonr. som vi betaler til for felles betaling.  

Synva sender mail til Mannhullet, Spanskrøret og EMIL, Ingrid Helene til Aarhønen, 

Marie Viel til Nabla og Andreas til ALF. 

 

Presang til foreningene; de som går fikser selv! 

 



 

SAK 7: STYREMIDDAG 

 

Tentativ dato; torsdag 7.oktober.  Middag og vors hos Rikke!   

 

SAK 8: EVALUERING AV STYRET 

 

Til neste gang skal vi evaluere hvordan styret fungerer så langt; alle kan tenke på hva 

som fungerer godt, og hva som eventuelt kan gjøres bedre.  

 

 

 

Referent: Ingrid Helene Halle 

 

 

   

 

 


