
STYREMØTE MF PLACEBO 11/3-13 

Sted: MTG 23 

Tilstede: Heidi, Long, Kaja, Martin, Bjørn, Marianne G, Marianne L, Siri 

 

1. Velkommen v/Bjørn 

2. Status og blest 

a. Påskeblot v/Kaja & Martin 

Kaja: Alt i orden og kontrakt i boks, men mangler to vakter. Har snakket med 

6.klasse om vors på studsalen. Skal høre med SL, og Bjørn ordner med 

drikketillatelse. Ellers ble ekstraopplegget fra sist møte godt mottatt av 6. 

klasse. Vinner av krimmen annonseres på blestinga, sammen med info om at 

hvert kull på stille med tre stk. til ølstafett. Idemyldrer rundt dette etter hvert. 

Styret samles for å lage bånd, Kaja fikser det som gjenstår av stempler osv. 

Heidi stiller med DJ, Kaja kontakter han. Styret møter kl. 21 på D12 før festen.  

Martin: Vi blester mandag og tirsdag. 6.klasse: blester mandag, gir ut billetter 

til de tirsdag. Episoder kommer fortløpende denne uka, svarfrist søndag kveld. 

Siste del filmes mandag og tirsdag. Selger billetter onsdag kl. 10 (KB) og kl. 16 

(lab), og torsdag 16 på lab.  

3. Evalueringer 

a. Helsefest 

Kaja:  Solid overskudd! Antall besøkende: 516, bra forutsatt en hektisk uke. 

Vaktene og Gossip fornøyde, men ønske om bankterminal fra vaktene. 

Informere tydeligere om at det kun er cashbetaling på forhånd neste år. Ønske 

om å finne et felles sted til pengeskrinet. Det må låses før vaktene går, og den 

som henter det oppbevarer det hos seg selv. Tydeligere informasjon rundt 

dette til neste gang!  

b. Trippelcup 

Marianne: Fornøyd! Gode tilbakemeldinger og passe beregning av mat.  Mer 

smidig gjennomføring enn i fjor, men: alle dommere/sekretariatet burde vært 

klare på forhånd og reglement burde printes ut og has klart/sendes ut tidligere. 



Også sette et tidspunkt for avslutning av avstemming og gjøre mer ut av semi- 

og finaler.  Fortsette med lagbilder, evt. flytte til tidligere på dagen. 

Bjørn og Heidi går gjennom økonomien etter helsefest og BTS, og sjekker 

hvordan vi ligger an. Kommentar om å sette av et stort beløp til jubileumsuke.  

4. Info om BadCom v/Bjørn 

5. Svar ang. dåp v/Johannes 

OK! 

6. Låvefest v/Kaja 

Vi får mest sannsynlig slippe inn 240 personer i år, gode nyheter! Forutsetter at 

vi viser at vi klarer å takle  antallet.  Foreløpig diskuterte datoer er 20. / 27. 

September, styret velger å satse på 20 for å ikke krasje med UKA. 

7. Alumnioppgaver v/Martin 

Ønsker å gi alumni arbeidsoppgaver, som f. eks. utdeling av daljer og noe 

kontroll av styret, der siste års styre har hovedansvaret. Alumnibånd blir med 

svart stripe, og vi skal fortsette med alumnitradisjoner på inn/ut. Martin setter 

opp et dokument med fastsatte alumnioppgaver.  

8. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

Juleblot v/Kaja: Studenterhytta har begrensede muligheter til å redusere pris, 

men har åpnet for at vi kan diskutere direkte med kokken. Mulig å legge til noe 

ekstra i prisen, eller at vi gjør dugnadsarbeid. Har sjekket ut Kvilhaugen gård, 

billigere arrangementspris, men dyrere alkohol. Kan evt gjøre mer ut av det 

med fakkeltog ol.  

Sosialt v/Bjørn: Vil kjøre gokart! Siri blir gokartansvarlig. 

 

 

 

 

 


