
Placebomøte 08.02.11 – grupperom MTFS 
 

− Tilstede – Sophie, Ida, Marie Viel, Lisa, Magnus, Tobias, Christian, Tonje 
 

− Ekstraordinær generalforsamling (når, hvor? + blest i første klasse) – tirsdag 15.02.11 
kl 17 på MTA, Tobias booker rom. Blæsting for førsteklasse onsdag 09.02.11 (Lise, Sophie 
og Magnus) + med hele styret tirsdag 15.02. kl 09.00, ettert forelesning. Marie Viel sender 
mail til foreleser. 

 
− Natt-cup (Hvordan ligger vi an Lise? Hva sier NTNUI?) - NTNUI sier nei til 

arrangement på natterstid etter 23. Lise har sendt mail om lån av hallen på generell basis. 
Venter på svar. Tar også kontakt med Nidarøhallen og Strinda vgs.  

 
− Bygg-revyen – Studentgalla, vors på Moholt på Byggkjelleren kl 17. bussen går 16.50 fra 

Samfundet.  
 

− Inn-og-ut-fest – 24. feb. Hos Lise, Elgsetergate 40a, 2 etg, kl 19.00. Lise har ansvar for 
middag med hjelp fra førstissene. Tobias går på polet. Ut på byen etterpå. Ida ringer 
utesteder og sjekker mulighet for å slippe kø. Marie Viel informerer gamlestyret. 

 
− Styregensere – Placebo sponser 100/150 kr. Fra russedress. Sjekke priser på russedress. 

Vanlig trykk med logo og styremedlemmer på rygg. foran: navn + verv. Tobias hører med 
Synva om logo og sender mail til russedress og sender utkast til styret. Prøve å ha det klart 
til ny blæstesjef kommer.  

 
− Helsefest? dato, lokale – 25. mars. Fest for alle helselinjer, dvs kun jenter. Vanskelig å 

blæste pga ingen linjeforening. Hadde utkledning på linjens forbokstav i fjor. Gløs ble 
invitert i fjor – skapte litt konflikter på medisin. Mulighet for å kalle det noe annet. Lage en 
spørreundersøkelse og høre hva folk tenker? Ida høre med Crash/Downtown og ha det på en 
fredag. Inngangspenger kun mulig på fredager – 50 kr. Tema - HELSE I FOKUS! Gløs blir 
invitert. Utkledning med helse 

 
− Evnt. fest med gløs andre uka i mars (etterspørsel) – Ønsker å bli invitert, men ikke 

arrangere.  
 

− Hjemmesiden - Christian oppdaterer Placebosiden med profilbilder av styret.  
 

− Fadderukene – Ha spørreundersøkelse Involvere styret i større grad, bli mer tilgjengelig og 
synlige. Ida foreslår «premie» til de nye etter dåpen.  

 
− Kontoret – Gamlestyret skal rydde.  

 
− Arrangementer som kommer: 

− Påskeblot – 14.april (Liveband?) Ida hører med Samfundet (evt. Frakken/Gossip). Gjøre 
noe med konseptet. Kle seg i noe gult. Påskeblot – gult er kult! Påskejakt - 
Påskehare/påskekylling som gjemmer påskeegg med gratis øl.  

− Grilling – midt i mai 
− Cup – 12. mars 
− Helsefest – 25.mars 

 
 


