
Møtereferat 

Placebomøte 19. Mars 

Sted: Stud. salen 

 

Til stede: Lasse, Martin, Fredrik Einar Tobias, Fredrik, Bjørn, Sigrid, Kari 

Fraværende: Eirik, Johannes 

Innledning v/Bjørn 
- Bildene av styret som skal henge i gangen er på vei, skal være oppe før påske 
- Nettsida er oppe og går 
- Placebos Credsliste? Liste over de som har hjulpet Placebo. Legge ut på nettsida. 
- Vi har jobbet hardt i styret, og fått mye overskudd allerede. Fortjener en belønning. Gå 
ut og spise? Finne på noe annet gøy? Ikke paintball eller Gokart, presiserer Bjørn 
- Bjørn har vært på linjeforeningsledermøte. De har laget en nettside for alle 
linjeforeningene på Gløs. Målet for møtet var å få tettere samarbeid. Dragvoll er ikke 
med (alle ler høyt).  
- Vi kan låne hyttene/lokalene til de ulike linjeforeningene etter hvert. De kan «låne» 
Foetus, Bilyd, utstyr av oss. Vil ha møte to ganger i semesteret + fredagsgrøt. 
-  Kjellersaken: vi stiller oss bak Gløshaugen. Støtter dagens ordning 

Trippelcup v/Lasse 
- Overrasket over hvor smertefritt det gikk 
- Bra med frukt og mat, gjør folk fornøyde 
- Bedre oppmøte enn i fjor, 10 lag 
- Fungerte bra med kampoppsettet 
- Bra at vi fikk lånt bord 
- Burde kanskje hatt førstehjelpsskrin, hadde bare isposer og tape 
- Fotball ikke så vellykket, ble så få mål, burde kanskje brukt benker som mål 
- Gikk rett vest med vaffellaging, burde laget dem på forhånd evt. laget en bedre avtale 
på med Nidarøhallen i forkant 
- Kunne printet ut regler, kampoppsett etc dagen før. Evt. kjøpt frukt også 
- Alle i styret møte opp litt tidligere? Ble litt stress mot slutten. Men passe at selve cupen 
startet kl 12 
- Ledningen sluttet å fungere, musikken ble følgelig litt langt unna selve opplegget 
- Gikk veldig fint å låne utstyr på NTNUi, greit å ha bil for å frakte 
- Passe mengde frukt og pålegg/brød egentlig, men ble mye pålegg til overs pga at 
vaffelstekinga gikk skeis 
- Brukt ca 1600,-. Litt over budsjettet men ok. 
- Kunne kanskje laget vaffelrøra samlet og ikke hver for oss. Billigere og lettere? 
- Eirik lager utkast til erfaringsskriv, Lasse fyller ut 
- Planlegging: mye endringer underveis gjorde det litt kronglete. Vanskelig å finne 
kontaktperson til Nidarøhallen. Skriver kontaktperson i erfaringsskrivet.  
- Prøve å reservere to haller til neste år? Kan jo bli bedre oppmøte. Reservere haller 
allerede nå? 
- Vurdere å droppe boller til neste år, bare brød og vafler 
- Burde hatt en bedre innledning, samlet lagene, kanskje klargjøring av regler 
- Bjørn tok seg av premieutdelinga etter Lasses ønske 
- Premiene ble bra, fint med premiebord med Placebobanner bak. Banneret falt mye ned, 



gaffa til neste år 
- Vaktmesteren var kjip 
- Opprydding gikk fort 
- Lasse har skaffet to svarte visselpipar 
 
Gensere 
- Gensere er på vei 
- University, 500 kr, får dekket 200 kr, 300 kr i personlige utgifter 
- Eirik fått tilsendt motivforslag, OK 
 
Diverse 
- Bjørn har laget Dropbox for MF Placebo, skal legge til alle  
- Lage inventarliste, hva vi i styret har av eiendeler 
 
Påskeblot 
- Blesting har gått fint, kanskje litt ustrukturert til tider men får frem budskapet 
- Prøve at alle sier litt etter videoen? Slik at folk får med seg hva, hvor og når 
- Kontrakt i boks, lik Gossip men vi tar ansvar for hærverk 
- Bandet er i orden 
- Felles kostyme for styret? Svarte klær med kyllinger. Sigrid ordner teatersminke, Kari 
ordner med kyllinger 
- DJ: hører med Ole Kristian. Hvis ikke lager vi liste på Spotify. 
- Billettsalg torsdag og fredag. Steker vafler både på forhånd og underveis. Halvparten av 
styret på hver dag 
- Martin fikser billetter og liste der vi skriver opp navn og kull 
- Selger først og fremst billetter til medisinere, til andre om til overs 
- Må gjemme egg på forhånd. 20 egg som byttes i øl, snacks eller sjokolade. Lasse kjøper 
2 pakker Freia Påskeegg, vi kjøper øl og snacks på frakken 
 
 
 

 
 
 

 


