
Placebomøte 30.03.11 
 

Sted: Studsalen 
Tilstede: Marie Viel, Tobias, Christian, Sophie, Lise, Sandra,  Magnus og Tonje 
 

1) TILBAKEMELDINGER 
- Helsefest – passe på å informere om riktig størrelse på øl. Var 0,4 ikke 0,5. Dørene – litt 
kluss med inganger  og stempler. Positive tilbakemeldinger fra folk! Tips – ikke si at folk må 
stå i kø, si at det er populært og god oppslutning. Blæstinga må begynne før!  
- Trippelcup – Strålende tilbakemeldinger. Må gjenta neste år! Lise sender en kort 
tilbakemeldinngsmail (Hva synes du+ gjenta neste år? Kjønnskvotering?). Må få gravert inn 
navn på pokaler. Placebohelg var bra! Vurdere om det skal være jentekvotering. Reklamere 
med mat.  
- Hva var bra? Hva var dårlig? Skriv det ned til neste år. - Tobias har laget erfaringsskriv. 
Alle skriver en liten tilbakemelding.  

 
2) BESTILLINGER for høsten 2011 

- Låve til Låvefest – fjorårets ble bestilt før påske.  
- Hytte til Juleblot --> obs! Ny kontrakt ift. medlem/ikke medlem NTNUI. 
 

3) PÅSKEBLOT 
- Hvor – Bodegaen 

- Egg – Gjemme noen før og noen underveis. Christian kjøper egg på Nille. 19 små 1 stort (får alt) i 
fjor. Forhåndskjøper kvikklunsj og potetgull og øl i baren. 5 sjokolade, 5 potetgull 11 øl 
- Økonomi – satt av 1300 kr til utgifter. Budsjettert 6000 kr inn. Dvs 150 deltakere.  
- Band – 2 band ønsker å spille. Dj – ikke leie inn, men bruke iPod. Sandra og Viel tar ansvar.  
- Forhåndssalg av billetter – bruke som inngangsbillett – husk  å stemple 40 kr.  mandag 11. april 
12-13 Magnus + Tonje 
tisdag 12-13 – Tobias og Christian 
- Vakter til å stå i døra? - Snakke med Ida  
- Garderobe – Høre med Ida 
- Blest? – Blæsting torsdag + fredag 7-8 april. Sender mail til forelesere denne uken. Film og plakat 
ok.. Påskekyllingen kommer og setter på filmen. Går inn, setter på filmen og går ut. Resten av styret 
kommer inn og svarer på spørsmål og repeterer det viktigste. Deler oss.  
 

4) FADDERUKA 
- Updates fra Magnus – Viel har ansvaret for dåpen utad. Vil derfor ha oppdateringer. Har 
sendt til Magnus 
- Plass for dåp – Magnus snakker med Roness for erfaringsskriv.  
- Vista-nedleggelsen – Sender mail til Frakken. Finne et sted som tar 18 og20.  
 

5) ANNET 
- Blæsting og oppmøte – Si ifra til Sandra om man ikke kan. Ha gyldig grunn. Fikse bytte selv.  

− Alle gir magnus 15 kr for taxi fra EMIL-revyen. 
− Grilling i eksamensperioden – sende ut mail og si ifra på lesesaler. Bestemmer dato etter 

påske. Fått 1500 kr.  
− Neste møte – mandag 2.mai 16-17.  


