
Møte 22/1 
 

1. Velkommen v/Bjørn: 
Bjørn snakker om forrige styre. Engasjement og glede stikkord! Ryddig 
studsal + kontor. Lavt under taket! Informerer om like- arket.   
 

2. Info fra leder 
a) Kurs fra SiT:  

Rettet mot linjeforeningsarbeid, masse bra å anbefale 
b) SRS- søknad: 
       Støtte til fadderuka og vårarrangementer 

                    Fredrik x-økonomisjef skriver, går gjennom sammen med Heidi. 
      Forslag om å søke om mindre penger som en måte å ”gi noe tilbake” til 
stud.meds.. Motforslag: Gi noe tilbake til placebo direkte ved senkede 
billettpriser. Heller ”kline til, bruke mer”. 
c) Styremøtefrekvens 

Forslag: Ha litt kortere, litt oftere møter. Styremøtene blir ca. en gang 
hver 3. uke,  kan justeres etter behov.  

d) Gløsmesterskapet 
28/2 .Kvalik og sende et lag! Intern konkurranse, sender det beste laget.  

Bruke ingeniørspillet? 
e) Linjeledermøte 

Lederne for linjeforeningene møtes og utveksler erfaringer en gang i mnd. 
Referat fra sist møte: Aarhønenjubileum, ikke billetter til nye styret pga 
plassmangel. Interessegrupper: Små underkomiteer i linjeforeningene på 
gløs, mulig å tilby i placebo? Får startinsj av linjeforening.  Enighet om at 
behovet ikke er tilstede, kan evt søke til fakultetet for midler. Legges 
foreløpig på is. Bal Medicorum under Placebo for å få ned pris? Kommer 
tilbake under nytt møte med ideer til ting vi kan bruke penger på. 
Showcar borte fra Badekarpadlingen, noe nytt kommer. Kurs i 
mediehåndtering nyttig for Marianne L? 
 

3. Åre 
Gamle styret står for Åreturen, Johannes drar med siste buss som den 
eneste, trenger hjelp til å krysse lister: Heidi, Kaja og Siri. Marianne G  får 
opplæring av Lasse. Buddysystem innad på hyttene, gå ut med informasjon 
om det. Marianne G og Lasse sender ut mail om å passe på! Vi har kun ansvar 
for de som reiser med Placebo.  
 

4. Tanker om vervene 
Heidi: Gleder seg til å sette seg inn i vervet, noen spm om kontoer osv. 
Nyskapende! 
Marianne G: Spent, avventer opplæring fra Lasse, synes det virker 
overkommelig. Trippelcup allerede booket.  
Long: Mer enn hjemmesider/lister, ny hjemmeside? Ny hjemmeside fullt 
mulig å lage, om enn litt senere.  



Johannes:  Skikkelig gira ass! Ultimat potet, resten underpoteter.  Kan gjøre 
”alt”. Arkiv med gamle blestefilmer ++. Noe som burde foreviges digitalt?  
Johannes 
Siri: Til disp! Gira! 
Kaja: En egen oppgave bare å være et styremedlem, innstilt på det.  
Marianne: Sprengte tidsskjemaet på genfors, skal bruke Johannes for alt han 
er verdt! Kjeder seg hvis hun sitter stille mer enn en halvtime, bare å utnytte?  
Martin: M-kostyme til helsefest! Vil fortsette med å gjøre mer ut av 
blestingene. Blir mye blesting i forkant av helsefest.  
 
 

5. Bildetaking 
Det skal tas bilder til tavla/nocebo. Kaja tar seg av å lage doodle og finne 
tidspunkt 

6. Evaluering av fadderuka 
41 besvarelser inne, litt skuffende deltakelse, men kan være til hjelp for 
Marianne L. Enkelte delte meninger rundt dåpen, resten av styret har 
anledning til å se. Bør komme opp med evalueringsskjema tidligere neste år.   

7. Inn/ut 
Blir 7. Februar. Middag og ut. Hvor? Hovedsaklig av nystyret. Banner med 
signatur av gamlestyret.  Arena for å improvisere ,lage nye tradisjoner.  
 
  
 

Nettside: Mer aktivitet, innloggingssystem -> lavere terskel for å legge ut bilder mm. 
Mer informasjonskanal, a la SRS-kalender. Inkludere underforeninger., også bruke 
Facebooksiden. Webinnlegg fra Nocebo. Eget møte om dette.  
Bjørn oppretter dropbox 
Bånd/ikke bånd: Brukes på studentergallatilstelninger/der vi representerer placebo, 
daljer kan festes på båndet 
Lage oversikt over hva vi har i speilsalen 
Må ta stilling til økonomien, blir på et senere møte 
Johannes bestiller gensere 
 
Størrelser: 
 
Kaja: M 
Marianne: M 
Heidi: M 
Marianne G: M 
Siri: M 
Johannes: L  
Bjørn: L 
Martin: L   
 
 


