
Styremøte Placebo 12/2-13 
 
Til stede: Bjørn, Heidi, Long, Johannes, Marianne L, Kaja, Marianne G, Martin, Siri.  
 

 
 
1 Velkommen v/Bjørn 
 
2 Gløsmesterskapkvalik v/ Kaja: 
 
Litt uklarhet om ansvarsfordeling. Ønsker mer tydelighet om hvor ansvaret lå, 
ville i så fall gjort ting annerledes. MEN: førnøyd, folk koste seg og godt oppmøte. 
Vinnerne påmeldt til gløsmesterskapet, 28. Feb kl 1800. Blæsting: Promobilde av 
vinnerne?  
 
3. Økonomisk oppdatering v/Heidi 
 
Ikke svar fra SRS, har ført over penger til Sparekonto (innbetalingskonto). 
Informerer om refusjonsskjema. Finnes i perm ”Heidi sin perm”  (=midlertidig 
navn), på kontoret. Vil som regel overføre hver fredag.   
 
4. Status & Blæst  
 

a) Helsefest v/Kaja & Martin:   
 
Kaja: 
 Har avtalt med Knut om tidspunkt for kontraktskriving, onsdag  13/2 kl 1230. 
Priser på shot, Pink Panter og  Rom&Cola avtalt. Cover OK, kontrakt tilsvarende 
Back to school.  Vi stiller med vakter, mail sendes ut  og facebookevent lages 
etter kontrakt er OK. Vaktene er litt dårlig lønnet, enighet om å garantere plass 
på låvefest for de som tar jobben.  
 
- Åpningstid: 2100 eller 2200? Pluss å åpne 2100, kan evt få inn flere folk. Styret 
kan pushe på med å få med folk fra vors.  Mindre kø, mer attraktivt å komme. 
 
- Forhåndssalg for medisinstudenter og slippe de inn en annen inngang? Heller 
satse på å ha så mange garberober som mulig åpne- så tidlig som mulig.  
 
- Bankterminal: Gebyr og leie = 1500,- for ett arrangement. Heller informere om 
at det er kontantbetaling i starten av køen i form av plakat.  Evt  ”krisepenger” 
må være opp til vakter., ikke noe Placebo sponser. Styret bestemmer seg for å 
droppe bankterminal.  
 
-Mulig å låse inn penger over natta for at vaktene skal  slippe å gå hjem med mye 
cash? Kaja hører med Knut.  
 
Martin:  
Event kommer  ut onsdag 13/2. Helsefestfilm må spilles inn helga 15-17 feb. for 
de som kan. Søndag passer bedre enn lørdag. Bjørn fikser videokamera.  



Blæsteplan kommer i løpet av uka. Det jobbes med plakater, blæsting starter i 
forelesninger fom slutten av neste uke. Johannes kjører motivasjon! Diverse 
ideer for å få plass til så mange som mulig. Malebanner til gløs, med nedtelling! 
Lages på nasj etter gløsmesterskapet. (!) 
 
-Kostymer:  
Går gjennom facebookforslag. Mye bra!  Går gjennom på blæsteplanleggingen.  
 

b) Påskeblot v/ Kaja og Martin : 
Kaja: 
 Ikke gjort noe foreløpig. Snakket med Ida, lest erfaringsskriv, tenkt lokale.  
 
Martin: ryktet om prima blæst for blæst går! Mafiabasert påskekrim i episoder 
på facebook, mail, evt forelesninger. Skjer etter helsefest og fram til påskeblot, 
utvikles til en konkurranse. Avsluttes med siste episode pluss blæst for alle 
klassene.  
 

c) Trippelcup v/Marianne 
 
Leie av sted OK., vi har to D-haller. Avstemming på facebook, der tre mest 
populære grener blir med. Må høre med Mrs. Kantine i Nidarøhallen om hva som 
er greit å selge, og med vaktmester om utstyr og evt. volleyballnett. Forslag til 
hva vi kan ha med: frukt, pølser, boller, kaffe, saft, kake, bake 
scones/rundstykker, nøttemiks. Peile oss inn på litt sunnere alternativer.  
Utgifter til Bamaprodukter til idrettsarrangement kan refunderes, Heidi sjekker. 
Blæsting samtidig med Helsefest. Nikereklame? Litt sånn episk og sykt mye 
statister..? 
 
Tidspunkt: 12-16. Tydeliggjøre arbeidsfordeling, og være litt tidligere ute enn i 
fjor.  Siri sjekker mulighet for sponsing YT/TINE ++ til trippelcup.  
 
6. Eventuelt:  
Long: Placebolister: Mange lister. Long sender mail til listene som trolig ikke 
lenger er i bruk, og hører om de brukes, med frist på en uke.  Mye spam på 
placebo-styret-lista, prøve å kutte den ut? Sørge for å oppdatere. Placebo07-12 
skal beholdes, mulig lurt å bevare de utgåtte kullene.  Nettside: post om nytt 
styre, Bjørn skriver. Bilder kommer fortløpende inn. Alvorligbilde i nocebo og 
gladbilde på styrepost.  
 
Johannes: Pins og gensere: 
-Gensere: Ide å få placebo-13 med på genserene? Forslag om ”Styret 2013” under 
Placebologoen på ryggen. Quotes på hetta? Avstemming sier: MF Placebo 2013 
rundt nede på håndledd. 
 -Pins: Har laget utkast til mail for prisforespørsler. Vil være til utdeling til 
førsteklassinger på dåp (sammen med diplom?), Ligge på plassen på immball?  
Også til bytting på linjeforeningsarrangementer.  Midlertidig antall: 1000 stk.  
 
Siri: Åpen studsal, kombineres med at nocebo kommer ut?  Siri finner aktuelle 
datoer. 



 
Marianne G: Åre: Bestilles snart, semesteret flyttes pga kursuka . Sender mail til 
Thunold  med spørsmål om hvilket tidspunkt som passer best. Forslag om 23. – 
26. Februar. 
 
Martin: Info om Byggrevyvors: På kjelleren til Bygg, busses ned til 
verkstedhallen. Vi som vil møtes på studsalen 1345 før vi drar sammen opp. 
 
 
Kaja: Låvefest og juleblot 
Band på påskeblot: Torfinn&Co fra kull12. Dato for juleblot: 15. November. 
(foreløpig)  
Studenterhytta: Stive priser for grøt, dårlig vaskesystem. Mulig å få til et 
dugnadssamarbeid? Evt få  flere til å overnatte  vasking, oppfølging dagen 
derpå.  Studenterhytta må evt bookes i februar.  
Neste møte: Låvefest 
 
Marianne L: Spørsmål om søknader til penger, ift summer.  
 
Johannes informerer om summer fra i fjor: 
10 000,- fra NMF 
8500,- fra DMF 
10 000,- fra NTNU sentralt (lite sannsynlig, gir til fakultetene) 
Heidi har søkt fra SL 
 
Bjørn: Informere fakultetet mer om hvem vi er og hva MF Placebo gjør for 
medisinstudentene. Oppsummering om tilbakemeldinger på fadderuker etc, for å 
evt kunne åpne for samarbeid.   
SL ikke lengre interessert i å administrere bokskap, kunne vi tatt jobben som en 
inntektskilde?  
 
 
 
7. Pengepolitikken for 2013 v/ Heidi og Bjørn 
 
Oppfølging av kritikk ved generalforsamling. Forslag om reduserte priser på 
interne arrangementer . Vi har per i dag en buffer på 130 000,-. 
De interne arrangementene vi har, som arrangeres av Placebo, er:  
 
-Juleblot,  
-Låvefest,  
-Påskeblot- utvidet i form av mer hyttefest, skileik, påskerebus/skirenn 
- Immball 
 

- Bal Medicorum 
o Senke pris til medisinstudenter 
o Fest til inntekt for Bal Med.  
o Placebo styrer, mens Bal. med. blir en underkomite 

 



- Nye arrangementer, forslag: 
o forlenging av juleblot til 2 dager 
o Julefrokost/17. Maifrokost etc 
o Nye muligheter for påskeblot?  
o Noe hyggelig i eksamensperioden? Boller,/kaffe på lesesal ol. 
o Swingkurs, evt før låvefest? 

 
 
Oppsummert enighet om en kombinasjon av å senke arrangementspriser og små 
arrangementer, endring av pengepolitikk for å senke overskudd  må skje gradvis. 
Sende ut beskjed om at vi har gjort noe med overskuddet. Tydeliggjøre at 
smärrangementer i år kommer på grunn av et fjorår med stort overskudd 
 
Spørsmål om hvorvidt taxiutgifter til Styret skal dekkes av Placebo.  
 
DIV! 
 
Heidi: Forslag om å opprette felles styrekonto.  OK for resten av styret.  
 
Jubileumskomite må opprettes høst 2014 
 
Placebar – Bjørn informerer: 50 kr for å bli medlem, får billigere øl. Bjørn sender 
mail hver uke om tillatelse til drikking på studdis.  

 
 
 


