
Møtereferat 
Plabebomøte 25. Januar 

Sted: LG15 
 
Til stede: Sigrid, Johannes, Lasse, Martin, Bjørn, Eirik, Fredrik, Ida, Kari 
Gjest: Marie Viel 
Fraværende: Ingen 
 
Innledning 
Bjørn åpner friskt, tar styringa 
Presentasjonsrunde med tanker om vervet: 
 
Bjørn (Leder): Samhold i styret er viktigst. Her har vi stor takhøyde. Vi skal være den 
sosiale katalysatoren på medisin. Ja vel. Det er lov å si nei. Det er lov å spørre om hjelp. 
Vi må prøve å finne en god og effektiv møtekultur, uten byråkratiske løsninger. Hvis alle 
har det bra, skinner det gjennom i vårt arbeide. Vi har litt å gjøre på nettsidefronten (hei 
Sigrid!). En del eventer utover våren med andre linjeforeninger, Byggrevyen og event 
med Mannhullet. Viktig å representere Placebo på de fleste arrangement, men man må 
selv velge hvor mye man vil delta. Presentasjon ferdig. Fredrik kommenterer at den var 
lang. 
Eirik (Nestleder): Gleder seg til å ta fatt på vervet, liker å feste. Veldig glad i trivsel. 
Sosial. Vervet er jo litt sånn svada. Kommer til å skrive erfaringsskriv fra hvert 
arrangement, og fungerer ellers som potet. Skal prøve å forbedre 
studentforeningskalenderen. 
Johannes (Faddersjef): Fra Oslo. Tror all jobb som faddersjef vil være verdt det. Er 
svært godt forberedt til møtet, deler ut tentativt program for fadderukene. Overvurderte 
oss andre. Har allerede startet planleggingen av både fadderukene og erfaringsskrivet, 
som skal inneholde datoer for når ting blir gjort ila vårsemesteret. Fadderfrokost kan 
fjernes fra budsjettet. Vil bestille lokale til fadderpilsen tidlig.  
Kari (Sekretær): Tror hun kan ha fordel av at hun er som en gammel ringrev å regne i 
forhold til resten av styret. Skal skrive møtereferater og bestille buss, og ellers bidra 
med sine erfaringer med og synspunkter på Placeboarrangementene. Vil hjelpe til der 
det trengs. Tror hun kan være mer enn bare en sektretær (ikke for deg, Bjørn). 
Sigrid (IT-sjef): 20 år fra Mosjøen. Vil ordne så det kan legges ut nyheter på 
Placebosiden. Syns vervet høres greit og overkommelig ut. Er for øvrig en potet som kan 
hjelpe til med det meste. 
Lasse (Idrettsjef): Vil redde den synkende idrettsskuta, forbedre arrangementene. Skal 
bestille Åretur og Nidarøhallen til Trippelcup fortløpende. 
Martin (Blestesjef): Blestesjef. Skal sende fellesmailer, ordne fb-event, lage blestefilm 
og plakater. Vil bleste på Gløs for Helsefest.  
Ida (Festsjef): Planlegge inn-ut-festen, så Helsefest og Påskeblot. Helsefest skal være en 
av de første helgene i mars. Påskeblot den 29.mars. Vil ikke være i Norge på Påskeblot, 
så hele styret må hjelpe til der.  
Fredrik (Økonomisjef): Ikke et attraktivt verv, men whatever. Tror det vil bli et bra år. 
Gleder seg stort. Har begynt på søknad om velferdsmidler. Vil prøve å skaffe penger til 
BadCom 2012. Gillar sifrer. Gillar penger. Men vil gjerne ha litt hjelp til søknad. Skal 
skrive regnskap for januar snart. Gleder sej som fan til det her året. 
 
 



Medisinkjeller 
- Vi har stor buffer med over 200.000 kr på konto.  
- Ida har snuset litt rundt, holder på å skrive en rapport til fakultetet 
- Men er det egentlig ønske om kjeller på medisin? Nok med arrangementene våre? 
- Skal fortsette å undersøke litt  

 
Møteform 

- Alltid hatt med frukt og kjeks tidligere på møter. Vet ikke hvor det kom fra.  
- Viktig å være litt strukturerte på møter.  
- Vi bør ha møter minst én gang i måneden 
- Alle må få snakke ferdig 

 
 
Øvrige event fra andre linjeforeninger 

- Bjørn tar ansvar for å svare på mail.  
- På andres event må vi betale samlet under ”navn: Placebo og antall medlemmer”.  
- På Immballene vil Bjørn prøve å få med alle  fra styret som vil være med, gjerne 

også alumni.  
- Marie Viel forsøker å skaffe 15 billetter til Byggrevyen den 10.februar, til både 

gamle og nye styremedlemmer. 
 
Velfedsmiddelsøknad 

- Fjerner posten ”utstyr” på søknad til våren, vurderer å søke om det heller på 
høsten 

- Vil prøve å skaffe penger til BadCom 
- Må spesifisere punktene på søknaden mest mulig 

 
Kontrakter ved arrangement 

- Vi må få til ordentlige kontrakter med utesteder og lokaler 
- Føre-var-prinsipp. Heller en stor og utfyllende kontrakt enn en liten og enkel 
- Stille litt mer krav, forutse eventuelle fallgruver 
- Bruke erfaringer fra i fjor til å få klarhet i kontraktene 

 
Valg av fadderkomité 

- Johannes vil først sende ut en mail til kull-11 for å lodde stemningen, deretter 
avholde valg så tidlig som mulig om mange ønsker å stille.  

 
Inn-ut-fest 

- Torsdag 9.februar 
- 18 gjester  
- Sted: Hos Eirik i Osloveien 18b. Må skaffe bord (MTFS) og stoler 
- Pynt: Låne laken fra sykehuset til duk? Placeboflagget hengende på veggen. Kjøpe 

inn litt lys osv. 
- Budsjett: Eventuelt kronerulling på alkohol 
- Taxi til utested: Eirik undersøker pris hos TrønderTaxi. 
- Utested: Downtown eller Vega 
- Middag: Eirik ordner middag, Ida ordner dessert og rød-hvit Placeboshot. Skal 

også ha Jägermeister 
- Ta vare på alle kvitteringer og lever til Fredrik 



 
Neste møte 

- Vil være før inn-ut festen 
- Send mail til Bjørn om ting man vil ta opp 

 
 
 
 


