
Placebomøte  

 

Dato: mandag 24. september 2012 
Tilstede: Bjørn, Sigrid, Eirik, Lasse, Ida, Johannes, Fredrik og Martin. 

Gyldig fravær: Kari 
Referent: Johannes 
 

Saksliste: 
- Låvefest 

- Kjellersak 
- Daljesak 
- Åre 

- Styrefest 
- Brettspillkveld med HC 

- Evt: Invitasjon til ”det sorte faars ridderskap..”, nettside, stempel, SRS søknad 
om velferdsmiddel.  

 

Låvefestsaken: 

43 personer på venteliste, men vi får ikke lov å ha mer enn 200 personer. Dette på 

grunn av lekkasje i taket, og flere personer = mer søl. Gjør et siste forsøk på å snakke 
med låveeieren, foreslå flere vakter og evt. øke leieprisen noe. Vi setter opp en ekstra 
buss dersom dette ordner seg.  

 
20 personer må ta første buss. Folk samles på vors hos Bjørn, og sendes på denne.  

 
6 st CD med trønderrock til bussene er ønskelig – Johannes gjør dette. Martin lager en 
Spotifyliste til backup på låvefesten. Vi tar med boomblasteren, just in case.  

 
4 stykker tar sein buss: Martin, Bjørn, Johannes og Fredrik. Resten tar tidlig.  

 
Kaffetrakter må skaffes, Ida hører med låven om de har! Pølseutstyr er også essensielt 
– festsjefen er nok en gang på saken.  

 
I fjor ble det for lite sprit på festen. Vi øker mengden fra 2 liter til 6 liter. Lasse jobber 

for 60 % pga. varmen på karsken (spør ham for forklaring). Resten av styret slår 
nevene i bordet, og sier at 40 % får holde.  
 

Øl kjøpes på Rimi, da dette er billigere der, resten av tingene kjøpes på Rema.  
 

Førstehjelpsskrin er fraværende (styret har ikke sett noe i hvert fall) – vi går til 
anskaffelse av det. Bjørn kjøper, og Fredrik søker om støtte til dette fra SRS. 
 

Billettsituasjon v/ Martin: antall solgte billetter stemmer ikke overens med dem som 
har skrevet seg på lista. For å kompensere for dette sier vi at folk skal ta med seg 

billett + at vi har lista i back up. Folk skal krysses av på lista av styret før de går på 
bussen. Samtidig sjekker vi at folk ikke har med seg glassflasker. Martin går rundt 
med lista, og fikser dette sammen med én til i styret.  

 



Martin sender ut en fellesmail med påminnelse om at folk må ta med billett, at det 
ikke er lov med glassflasker og at felleskjøpet-dresser når du ikke er i placebostyret er 

dårlig stemning.  
 

Kjellersaken: 

Vi har to parallelle saker gående. Placebo holder kontakten med prøveprosjektet på 
Moholt med gløsingforeningene, mer spesifikt HC og Emil og hører på hva de har å 

si. Bjørn tar seg av dette. 
 

Samtidig jobber det nye kjellerstyret for å komme i gang med et eget prosjekt et annet 
sted nærmere Øya.  
 

Daljesaken:  

Noen medlemmer av styret føler seg fattige på daljer. Spørsmålet er om vi bør dele ut 

daljer tidligere, i forbindelse med styrevors til immballet. Dette er et passende 
tidspunkt fordi det da er et gått et halvår. En slik endring bør gjøres på en 
generalforsamling, utsetter det til januar når det allikevel er generalforsamling. Martin 

og Bjørn skal snekre sammen en sak til da.  
 

Åre 2013:  

Åre blir dyrere i år, fordi hyttene er dyrere (42 % økning – blant annet pga. vasking 
og fordi vi reiser senere). Vi har flyttet turen en uke senere, fordi 3. og 4. klasse har 

viktige forelesninger å være med på. Lasse har snakket med fakultetet om at fredagen 
skal holdes nogenlunde fri.  Det blir ca. 250 kroner opp i pris på én- og 

todagersbillett, 300 opp på tredagersbillett.  
 
Kari skal se på bussmulighetene, og hva som er billigst. 19. oktober må bussprisene 

være klare. 
 

Påmelding i starten av november, Lasse må gi beskjed videre midt i november da må 
påmeldingen være ferdig. Enighet om at påmeldingen bør være av samme type som i 
fjor – altså elektronisk. Sigrid tar ansvar for dette (kan være lurt å høre med Tommy 

Henriksen, da han visstnok hadde en finger med i spillet i fjor).  
 

Blæsting for Åre skjer en gang i slutten av oktober, trolig i uke 43. Martin har alt 
under kontroll, og loser oss trygt gjennom dette. 
 

Styrefest:  

Ida tar kontakt med EMIL for å arrangere styrefest for alle linjeforeningene. Ida 

foreslår 25, 26. eller 27. oktober. Andre datoer kan vurderes dersom det ikke passer 
for linjeforeningene, eller hvis denne datoen er uaktuelt for utesteder.  
 

Brettspillkveldsaken: 

Vi har lovet bort en brettspillkveld med HC. Vi foreslår onsdag 10. oktober (evt. 

tirsdag). Vi spør om HC-kjelleren er et egnet sted. Johannes tar kontakt.  
 
Evt:  

 

Invitasjon til De Sorte Faars Ridderskab-saken:  

 



Fredrik har fått en invitasjon til et arrangement (en slags fest) på Samfundet. Dette er 
17. november. Dette må vi svare på innen 1. november. For mer info, se 

invitasjonsbrev på placebokontoret. Vi tar opp dette når det nærmer seg.  
 

Nettsidesaken: 

Johannes har hørt med sin bror om han kunne være interessert i å lage en ny nettside. 
Det er han, og vi må komme med en liste med våre ønsker, så skal han se på om han 

kan gjøre det. Dette skal vi ta opp på et eget styremøte. Han ønsker å gjøre dette 
gratis.  

 
Stempelsak: 

Eirik har gått til anskaffelse av Placebostempel. HURRA! 

 
SRS-søknadsaken: 

Fredrik har snekret sammen en søknad til SRS. Fredrik sender utkastet ut til oss andre 
slik at vi kan lese gjennom og kommentere. 
 

Til neste gang:  

Neste møte skal handle om økonomi, og hva vi kan ta oss råd til etter Helsefest. Bare 

å glede seg.  
 
Bjørn kommer til å komme med et kort varsel på et møte om svar til en ny SRS-

inndeling som kan komme når som helst. Bare å glede seg her og.  
 

 + møte om internettsidene. Dette kan dere faktisk glede dere til!  
 
 

 


