
STYREMØTE MF PLACEBO 28/2-13 

Sted: MTG 21 

Tilstede: Johannes, Bjørn, Kaja, Long, Heidi, Marianne L, Marianne G, 

Martin, Siri. 

 

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Status og blest 

 

 

a. Helsefest v/Kaja & Martin 

Kaja: Kontrakt OK! VIP-kort for nye og gamle styret, og plakater i boks.  Alle medisinere, 

inkludert nye fadderbarn høst’13 får medisinkort til gossip. Dette innebærer gratis inngang 

fredager , og lørdager før kl 23.  Fire førsteklassevakter i boks til helsefest: Jan-Petter, 

Johannes OH, Vilde og Bodil. (?) Knut gleder seg og er positiv, eneste som må fikses er 

stempler. 

Martin: Samme opplegg som i fjor, litt mye jubileer og revyer samme uke, men satser på ca 

samme resultat som i fjor, selv om fjoråret var ekstraordinært. Dager-igjen-banner lages i 

helga og henges opp på gløs og dragvoll, evt kombineres med kostymedugnad på mandag.  

Kostymer planlegges i helga! Bilder legges ut på eventen etter hvert.   

b. Påskeblot v/Kaja & Martin 

Kaja: Kontrakt underskrevet med D12, 18års aldersgrense nede. De vil at vi skal stille med to 

vakter i tillegg til deres.  Dette utlyses når eventen  er oppe. Vi må betale 600,- for vask av 

lokalet etter festen, mens vi får gratis garderobe. Drikkeprisene blir øl til  59,-, og 40,- for 

shot på 21,5%.. MF Placebo stiller med DJ, og Torfin&Co spiller 7-8 sanger. De stiller med 

utstyr selv, mens vi dekker leiebil. Det er greit for D12 at vi kjøper nøtter etc. på forhånd og 

gjemmer det rundt i lokalet.  Pris inngang blir 20 kr, vi satser på rundt 200 deltakere. 

Ekstra for 6.klassinger:  

- gratis inngang – vi møter opp i forelesning og  deler ut egne billetter 

- 6. Klassebånd (?) 

- 6. Klasse sin skål 

Martin: Første filming 1/3 kl 1600. Alle går + gjør sin ”arbeidsoppgave”. Marianne og Siri må 

gå tidlig og filmes først. Alle tenker ut hva de vil gjøre på forhånd! Martin stikker innom 

forelesere og filmer når det passer.  



 

3. Trippelcup v/Marianne 

 

a. Status 

To påmeldte lag så langt. Foreløpig ledelse på volleyball, fotball og 

kanonball. Alle spiller på tvers av banene, små mål og 4 på banen på 

fotball.  Volleyballnett lånes fra spektrum, settes opp i D2. Volleyball lånes 

fra NTNUI?  Hvis vi stiller med Placebolag, må det i så fall kombineres med 

dømming og sekretariat. Beregnet tid: fram til ca 16, har hallen til 17.  

Mat: Sjekke pris på yoghurt/frokostblanding. Ellers kjeks og kake. Sjekke 

med rosenborg bakeri/godt brød. Ballpumper etc har vi fra i fjor. Gavekort 

på Dolly til vinnerne på 300,- som i fjor, twist til andre vinnere.  Marianne 

skriver regler og sender ut.  Tallapper printes ut og styres av sekretariatet. 

Kjøper inn papptallerken og kopper +++. Marianne sender ut påminnelse 

om påmelding i løpet av uka.  

 

b. Fordeling av arbeidsoppgaver 

Long, Kaja, Heidi og Marianne  møter i hallen kl 1030, første kamp 

1145.  

Bjørn og Martin transport/frakt.  

Premier, maskeringstape og mat må handles inn. Boomblaster tas 

med! Heidi fikser batterier.  

c. Blest 

Intern blest mandag og tirsdag for kull 11 og 12.  

4. Eventuelt  

 

a. Pins v/ Johannes 

Har kontakt med fire forskjellige pinsemakere, ca 6 ukers ventetid. To 

alternative design: svart bakgrunn, gull placebologo vs gull/gull. Enige om 

20 mm diameter. Ca pris: 6000,-  for 1000 pins. Flertall for gull og gull, 

men ikke avgjort i dag. Johannes forhører seg mer om hvorvidt logoen vil 

synes på gull/gull-pin.  

 

b. Status quo fadderuker v/ Marianne 

Fadderukestart faddere: 12. Aug, fadderbarn: 14. Aug. Snakket med 

camiza om tskjorter, prisforslag på 14 000,-. Sjekker opp pris mot i fjor, er 

det innafor så går vi for det. Første fadderkomitémøte i dag, engasjert 

gjeng! Har hatt møte med faddersjef for EMIL om å ha bokstavfesten i 

fadderuka sammen: Placebo inviterer. Ballkomité for immballet får ikke 



støtte, da billettpris justeres etter kostnader og regning betales på 

etterskudd.  

 

 

 

 


