
Referat fra styremøte i MF PLACEBO tirsdag 02.11.2010 
 
Tilstede:  Rikke, Synva, Tarjei, Ida, Tobias, Svante, Ingrid Helene, Marie Viel. 
Sted:  Studsalen 
Tid:  16.00-17.30. 
 
 
SAK 1  ØKONOMI 
 
Rikke informerte: 

- vi må betale genser innen 16.11. 
- Rikke har lagt FK-dressene våre i skapet på studsalen; vi som har levert 

skal krysse av på liste at vi har gjort det. 
- Hvis noen har kvitteringer som ligger og slenger; legg dem i posthylla så 

fort som mulig.  
- Vi må bytte bank. Rikke har vært på jakt en stund, og synes det er 

vanskelig å finne en billig og bra bank. Hun oppfordret resten av styret til 
å gjøre research og komme med gode tips.  

o To viktige ting når vi skal velge ny bank: 
 Priser 
 Nettbanken 

 
SAK 2  JULEBLOT 
 
Økonomi 
 
Budsjetterte kostnader: 

- 120,- for de som spiser grøt 
- 100,- i fotskatt (denne skal forsøksvis forhandles ned til 80,-, vise til 

fjorårets brev ) 
- 10.530,- i buss 
- 4 vakter; 750,- pr stk, + 1 edru (skal kanskje ikke betales..?). 
- utstyr / frakt av utstyr; 1200,- 
- overnatting/frokost; 500,- 
- diverse: 1500,- 
- taxi; 500,- 

 
Pris: 

- 200,- med grøt 
- 180,-  uten grøt, 160,- hvis fotskatten går ned til 80,-. 

 
 
Blæst 
Blæstesjefen ønsket at vi gjør noe mer ut av blæsten denne gangen. Vi diskuterte 
litt og stikkordene er: utkledning med nisselue, glitter osv, julemusikk, nisse 
(Andreas ble benket som nisse!), blæstefilm. Marie Viel bestemmer detaljene og 
vi øver på neste møte.  
 
Når:   fortrinnsvis torsdag 11.11 og fredag 12.11, evt. mandag 15.11. 



Plakat: skal gjøres klar iløpet av uka. 
 
Marie Viel oppfordret: fra nå av skal vi svare på mail med blæsteplaner at vi har 
lest den og at vi stiller opp  
  
 
Billettsalg 
Mandag 15.11 og tirsdag 16.11. 
 
Regler på studenterhytta 
Studenterhytta har mange strenge regler vi må forholde oss til, disse står i 
kontrakten. Det av mest praktisk betydning for oss er at vi må ha 4-6 vakter, 
medbrakt alkohol er forbudt, samt at én person blant oss må være edru. Brudd 
på reglementet vil gi diverse urimelige bøter.  
 
Band 

- Dretvik & co kan ikke spille, de mangler bassist. 
- Skambein skal få forespørsel raskt – Ida fikser. 

 
 
SAK 3  BUSSER TIL ÅRE 
 
Vi diskuterte mail fra Thorleifs om at de mener vi må bestille 5 vanlige busser. 
Dette er uaktuelt for vår del mtp. økonomien. Vi går i utgangspunktet inn for å 
gjøre som i fjor og bestille 3 vanlige + én stor buss, men vet at dette er 
problematisk på grunn av  for mye bagasje.  
 
Eventuelt 

- Førsteårs alumni, noen NMF-styrerepresentanter og utvekslingsstudenter 
får mulighet til å reservere Åre-billett. Tobias / Synva / Svante tar ansvar 
for dette. 

- Samarbeidsseminar: Ingrid Helene drar, vi har en plass ledig for den som 
føler kallet.  

 
 
 
 
 
Referent: Ingrid Helene Halle 


