
Møtereferat 
Plabebomøte 29. Februar 

Sted: MTG21 
 
Til stede: Johannes, Lasse, Martin, Bjørn, Eirik, Fredrik, Ida, Kari, Sigrid 
 
Innledning 

- Skulle egentlig ha med Soma og Signifikant på dette møtet, men det blir ved en 
senere anledning 

- Kari oppgraderes til sekretær-sjef 
 
Gensere v/ nestleder Eirik 

- Vi vil ha gensere med glidelås 
- Må da kanskje kjøpe genser selv på HM eller lignende, og så betale for trykk  
- Eirik sjekker videre, prøver å finne det billigste  
- University: 497,- pr genser 
- 200 kr per pers dekkes av Placebo 
- Om det ikke er mye å spare på andre løsninger, kjører vi på med University 

 
Økonomi v/ økonomisjef Fredrik 

- Velferdsmiddelsøknad: fikk 9650,- av 16500,- som vi søkte om 
- Har formulert en skriftlig klage, der vi minst vil ha 2500,- ekstra, til fadderukene 
- SRS-møte på fredag 
- Allmøte på mandag der vi kan forsvare vår klage, alle fra styret kan komme, Bjørn 

kommer i alle fall 
- I fjor ble det søkt om 10.000,- til fadderuka 
- Vi har søkt om 10.000,- til fadderuka + 2000,- til BadCom 
- Vi har fått 5000,- for lite til T-skjortene, som ikke var spesifisert i søknad 
- Hvis vi ikke får innvilget 2500,- av SRS, klager vi slik at allmøtet får stemme 
- Inviterer flest mulig kull-11ere til møtet slik at vi har bedre sjanse for flertall om 

dette blir nødvendig 
- Kan tåle at de går ned til 2000,- men ikke mindre enn det 
- Åre: venter på depositum fra Åre på 37.397,- 

 
Fadderukene v/ faddersjef Johannes 

- Søkte om 10.000 fra Nmf, hvorav 6000,- til T-skjortene. Dette fikk vi innvilget.  
- Nmf har kommet med ønsker om stor Nmf-logo på T-skjortene som Johannes 

avslo, de vil nevnes i sanger osv, pluss ha spørsmål om Nmf i fadderquizen 
- Søkt om penger til Dmf og NTNU 
- Dmf: søkt om 7000,- (tidligere år søkt om 5000). Håper på å få 7000,-, men får 

uansett 5000,- har Dmf sagt. 
- NTNU sentralt: søkt om 4000,- 
- T-skjortene: har siste 2 år bestilt fra Camisa. Fraktfritt og bra.  
- Har sjekket ut andre alternativer fordi Camisa har gått opp ca 4000 i pris.  
- Nidaros Profil: 12.312,50 kr. Godt tilbud! Johannes og Bjørn skal sjekke ut. Der 

kan vi forhåpentligvis spare masse penger 
- Johannes har brukt mye tid på de særs velskrevede søknadene, og håper de kan 

brukes som mal neste år 



- Fadderkomité: Johannes valgte alle verv utenom Dåpsjef som ble valgt av klassen, 
skal avholde møte neste uke. Første oppgave blir å ta kontakt med fjorårets 
komitémedlemmer 

- Immball: Samfundet eller Frimurerlogen? Flest vil ha på Samfundet jfr mailene 
som har kommet til Johannes. Ingen av de tar betalt for leie.  

- Fadderreunion: fått på plass avtale med Frakken fra kl 22.00 og utover, gratis. 
Skal høre med de ulike faddergruppene om vors. 

- Badcom: arrangerer fester i fadderuka. To av kveldene har vi ikke program om 
kvelden, kan vurdere disse festene. Fadderkomitéen diskuterer dette.  

- Innspill: bleste mer om BadCom samt bedre informasjon om når man slutter å 
bruke t-skjortene i fadderuka 

 
It-sjef oppdaterer v/ Sigrid 

- Nettsida er fortsatt ikke oppe 
- Martin er litt datanerd og kan kanskje bidra med koding  
- Dette må ordnes asap! Bør få opp siden raskest mulig. 
- Sigrid skal fortsette og pushe 
- Sigrid jobber med å få opp bildene av styret på nettsida, skal komme opp snart 
- Send bilder fra fester og arrangement til Sigrid, som kan legges ut på MF Placebo 

sine nettsider 
- Kanskje bør bilder fra kull som har gått ut ikke ligge ute på sida lenger 
- Noen fra styret ta ansvar for å ta bilder på hver fest? 
- Nocebo tar ofte bilder på fester, samarbeide med dem 
- Vi må bli flinke til å oppdatere facebook om hva som oppdateres på nettsida, når 

denne er oppe og går 
- Martin, Christian og Sigrid tar møte snarest 

 
Placebolistene v/Bjørn 

- Turnussaken 
- Even Hovig Fyllingen er blitt sitert uten mulighet til å være anonym 
- Dusken-redaktør har beklaget seg 
- En klage til PFU har ingen hensikt da ingen lover er blitt brutt, Dusken har det 

juridiske på det rene 
- Even Hovig Fyllingen har fått beklagelse i denne månedens Dusken, og saken er 

fjernet fra nettsidene 
- Retningslinjer  
- Vi må sende ut en mail på Pacebolistene om hva som er realiteten. Om Dusken får 

tilgang fra noen, kan de sitere fra innholdet i mail som blir sendt ut på listen. Vi 
oppfordrer folk til å bruke skjønn når de sender ut mail til 700 stk. Vi kommer 
ikke til å klage inn til PFU. Vi vil oppfordre til at man ikke gir ut informasjon til 
media fordi det vil gjøre at folk modererer seg. Vi vil komme med én uttalelse på 
mail, og det blir vårt første og siste ord i saken. Bjørn skisserer utkast, sender på 
mail til styret for godkjenning.  

 
Sekretærsjef informerer v/ Kari 

- Nmf, MedHum og Placebo-hyttetur blir ikke noe av 
- Sekretærsjefen har blitt 21 år siden sist, samt bestått eksamen 

 
Blestesjef informerer v/ Martin 



- Blitt litt mye blesteinfo på fb i det siste, forvirrende 
- Litt lite kreativ blesting første runden her, men fokus på å presentere styret 
- 460 attending på fb-event for Helsefest så langt. Bra! 
- Martin og Eirik blester på Gløs imorgen 
- Ble ikke 6. klasseblest i dag, Ida og Fredrik prøver å fikse i morgen 
- Også blest på Leangen i morgen for HiST v/ Martin, Eirik og Bjørn 
- Dragvoll på mandag 
- Trippelcup: sender ut infomail i dag eller i morgen 
- Påskeblot: lage en litt annerledes film. Stikkord: kanin- og kyllingkostyme 
- Blesting for påskeblot i uke 12, sender ut mail og lager event så fort det er i boks 

 
Festinfo v/ festsjef Ida 

- Helsefest: Har ordnet god avtale med Gossip. Hvis det ser ut til at det blir veldig 
mange gjester tar vi kontakt med Gossip 

- Trenger to personer til å ta imot inngangspenger 
- Låvefæst: har reservert låven 28. september 2012, dagen etter BadCom-showet 

og før badekarpadlingen. Leien er 12.000,-, tar 200 personer, må være ute av 
låven kl 01.00 

- To scener men ikke utstyr til musikk 
- Vi må rydde både inne og ute, og ordne med en edru-komité til dette. Edru-

komiteen må rydde fortløpende ila kvelden.  
- Ingen glassflasker! Men medbrakt er ok.  
- Kari og Ida ordner busser 
- Hører med gamlestyret ang Felleskjøpetdresser 
- Juleblot: ikke fått endelig svar fra Studenterhytta ang reservasjon 15. november, 

Ida maser videre 
- Påskeblot: tidligere vært på Samfundet med ”ulovlig” billettsalg. Samfundet vil 

ikke at vi skal selge billetter. Samfundet har mistet sjenkebevilgingen på 
Påskeblotdatoen, derfor tar vi det på Frakken. 

- På Frakken får vi forhåndsselge billetter. Hurra! 
- Skal prøve å få til at bandet SPAM spiller der, bandet rigger selv, vi betaler dem 

med en kasse øl 
- SPAM spiller 5 sanger, vi vil ha liste over hvilke sanger de skal spille på forhånd 
- Prøver å få hilst på dem og høre dem på en øving før Påskeblotet 
- DJ: Frakken vil ikke betale selv. Høre med venn til Viel, eller en mer profesjonell 

DJ som kanskje kan bli fast Placebo-DJ, 1500 kr i så fall. Eller noen vi kjenner, 500 
kr. Vi hører med Ole Kristian Thu først.  

- Budsjett: billetter 40,-. Ble solgt 207 billetter i fjor. Dette var mange gjester. 
7625,- i inntekter til Placebo ifjor.  

- Utgifter: vakt, 15 øl, sjokolade, nøtter, evt DJ. 
- Vi satser på 200 gjester, men forbereder Frakken på at det kan bli flere gjester, og 

vi gir beskjed om dette skjer 
- Nødvendig med kontrakt med Frakken? Ja, men ikke like spesifikk som med 

Gossip. 
- Ikke krise om det ikke kommer 200 gjester. Vi har uansett råd til utgiftene, og alt 

overskudd går til styredrift.  
 
Medisinkjeller v/ Ida 

- Prøver å få til sosiallokal, vi vil ikke ha det på Moholt 



- Vi vil få til noe som ikke bare er et festlokale, men et samlingspunkt for 
medisinstudenter 

- Vi vil gjøre dette sammen med Soma og Signifikant 
- Skal skrive en rapport til Fakultetet, samle inn hva de ulike linjeforeningene vil 

bruke et slikt lokale til 
- Velferdstinget vurderer driften av Moholtkjellerne. Placebo stiller seg positive til 

dagens ordning, og syns de som har mest lyst på og nytte av en kjeller bør få 
kjellere som evt blir ledige. 

 
Idrettsinfo v/ idrettsjef Lasse 

- Åre kan ikke reserveres enda 
- Eirik, Bjørn og Lasse samarbeider om Årekontrakt 
- Grilling i eksamensperioden, kjører fotballturnering samme dag 
- Trippelcup: fikk bare én hall, D3. Volleyball blir erstattet med innebandy pga ikke 

opplegg for volleyball i Nidarøhallen. Vi får låne køller av SiT 
- Vurderer om vi skal ha to eller tre baner 
- Kjønnsfordeling på lagene. 2 jenter og 2 gutter på hvert lag av totalt 6.  
- Man kan også melde seg på som enkeltperson 
- Skillevegger, spør om vi kan låne innebandyvegger til å dele opp banene 
- Mål, spør om vi kan låne innebandymål av SiT, bruke benker til fotballmål? 
- Budsjett: 1500 kr. 100 kr på å fikse pokalinngravering. Bruker resten av pengene 

på mat, frukt, saft, vafler, premier. Skal gi bort mat til deltakerne, ikke selge  
- Eget Placebolag. Inviterer alumni 
- Påmelding: sender ut mail med info, ca 2 uker før cupen, så påminnelsesmail 

senere.   
- Lager fb-event 
- Oppfordrer til tilskuere, de får også gratis mat 
- Tre priser: vinner, tema/kostyme, team-spirit. Gavekort på pizza til vinnerne? 

Twist eller annet å dele til de andre 
- Tar lagbilde av vinnerne, legger ut på Placebo 
- Oppslag av vinnerne i Nocebo hvis rekker deadline 

 
Styrebilder 

- Fredrik: 3382 
- Johannes: 3325 
- Kari: 3344 
- Lasse: 3347 
- Eirik: 3361 
- Sigrid: 3365 
- Ida: 3379 
- Martin: 3402 
- Bjørn: 3426 
- Styret: 3443 

 
Annet 

- Møtet i dag varte veldig lenge, og begynte senere enn avtalt 
- Prøver heller å få til flere kortere møter enn færre lange 
- Viktige ting kan sendes ut på mail, på fb flyter ting litt ut. Vi må bli flinkere til å 

svare på mail 



- Sender ut møteinnkalling tidligere før møter 
- Kommer møteinnkallelse til neste møte asap, skal være før Helsefest 
- Bjørn er slaven vår. Han kan gjøre hva som helst, stiller opp på hva det skulle 

være. Han koker kaffe ++. Bare å spørre!  
 
 
 
 
 
 
 


