
Placebomøte 9.1.12 
 

Sted: MG22  
Tilstede: Lise, Sohie, Marie Viel, Magnus, Ida, Christian, Sandra, Tobias og Tonje 
 
Åre 

- hytteforeling sendt inn. En person mangler som ikke har gitt beskjed om bytte 
- får hyttene kl 15. Har et rom til å oppbevare bagasjen til de som reiser tidlig.  
- Kun lov til å ta med 1 bagasjekolli og 1 utstyrskolli 
- Bussansvarlige: Kl 7 = Lise, kl 17= Sophie og Tonje 
- Legge ved skipassene sammen med nøkkelen i en konvolutt.  
- Åre blir fast 4. Helgen i året fra og med nesteår 
- fest: 

o Dippan (lørdag), ville ha full navnliste. Uten kø, gratis frem til 23.30 
o Bygget (fredag), gratis inngang for alle medisinere før kl 23, 60,- etter. 

Vanlig inngang 150. Slipper kø, men MÅ ha med sykehuskortet. Styret står 
på gjesteliste, slipper all kø.  

 
Generalforsamling 

- Starter kl 17.15. Alle møter kl 16.30. Marie Viel kommer etter uketjeneste som er 
ferdig kl 17. Hun ønsker velkommen. 

- Etter genvors. Ha en liten markering av det nye styret.  Christian kjøper inn to 
flasker Cava. Spleisefest fra gamlestyret. Ha eget styrevors hos Tobias med 
alumni. Viel sender ut mail til alumni i kveld.  

- Viel lager saksliste 
- Habberstad ville være ordstyrer og deler ut daljer til gamlestyret.  
- Tellekorps ordnes på dagen 
- Viel sender ut regnskap og budsjett på Placebolistene.  
- Sophie tar en gjennomgang av årets økonomi.  
- Kjøper pizza til 50 stk. Har kun budsjett på 1000,-. Sjekke ut billige muligheter.  
- Christian kjøper inn bånd til å sy nye bånd til det nye styret. Styret beholder det 

gamle båndet og bruker dem som alumnibånd. Gullbånd til lederen.   
- Magnus fikser saft.  

 
Back to school 

- Skjenkebevilling ikke før midnatt 
- Høre med Gossiip 
- 2 vakter inne som sjekker stempel. må møte kl 22. Inngang fra Fjordgata. 2 ved 

inngang. Får 500,- her. Sender ut mail på placebolistene. Vaker så langt: 
Nordbotn, Rivenæs  

- Gossip stiller med garderobe og vakter som sjekker legitimasjon 
- Tonje kjøper 2 stempler fra bunnpriskjelleren 
- Kleskode = svart + bånd.  

 
Økonomi 

- Går totalt i overskudd i løpet av året 
- Juleblot må vurderes som et lønnsomt arangement pga fotskatten.  


