
Placebomøte 10/4 2013 

 

        Sted: MTS 11 

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

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Evaluering av påskeblot v/Kaja 

Bedre gjennomføring av stafett- sette et tidspunkt tidligere. Enda enklere gjennomføring og 

bedre planlegging av poster? Bandet kan spille etterpå. Gjøre mer ut av det/gi mer info på 

blesting. Folk kom sent, men det er vanskelig å gjøre noe med. Litt dårlig stemning med 6. sin 

skål i egget, men bedre idé at placebostyret initierer. Kombinere kos og øl? Bedre med 

nøtter i stedet for sjokkis for å unngå søl. Ellers står det meste i erfaringsskrivet.  

3. Status avtale om låvefest/juleblot v/Kaja 

OK med 240 stk  til låvefest.  Dato blir 20. sept, kontrakt skrives ila. våren.  Studenterhytta 

endrer ikke priser/utleie til juleblot.  Aktuelle datoer: 15. og 22. Kvilhaugen: billigere leie, 

dyrere alkohol. Detaljene på juleblot tar vi etter sommeren, men generell enighet om at vi 

velger å holde på Studenterhytta.  

4. Status på fadderukene v/Marianne L 

Har hatt to møter med  fadderkomité og er godt i gang. Har søkt om samme pengebeløp 

som i fjor og fått bekreftelse på mottatt søknad.  Faddertskjorter: samme tilbud som i fjor, 

venter på avmelding av faddere før bestilling. Frist: 15. April. Temafest med EMIL 21. August. 

Flere fellesvors, mer ut av beste kostyme.  D12 er positive. Gossip har sagt ja til oppstartsfest 

med 18års aldersgrense hele huset. Marianne har avtalt møte med Gossip og three Lions 

11/4. Ellers har vi fått invitasjon fra Samfundet til immatrikuleringsfest med gløs 14/8. MSO 

er interesserte i å ha et oppdrag for 1.klassingene, på dagtid. Problematisk iom at dette er én 

forening. Alternativt kan alle foreninger få tilbud om å ha et innslag på dagtid. Placebo kan si 

fra om dettte evt skal skje, men ikke tilrettelegge for det.  Marianne sender ut mail de 

forskjellige foreningene og sjekker interessen.  

Har sendt mail til city manager om Skansen til dåp, høyskoleparken til medisinske 

fadderleker. 

 

 

  



5. Fotballturnering i eksamensperioden v/Marianne G 

Det blir grilling før fotballturnering og placebo stiller med mat. Fire spillere på hvert lag og 

kort tid på hver kamp på fotballen. Marianne sjekker med kommunen hvem som har banen 

når, og setter opp lag og dato. Dato blir i starten av mai. Resten av styret får 

grillingsansvaret, Marianne lager arbeidsfordeling og sjekker kvitteringer fra i fjor for ca 

forbruk på mat.  

 

 

6. Eksamenslesesalsplasskos v/Kaja 

Har snakket med Rosenborg bakeri og Kjeldsberg, uten stor respons. Lollipopis med utdeling 

på studdis/andre plasser?  

7. Åpen studsal m/Nocebo v/Siri 

Siri fortsetter å høre med Nocebo. Kombineres muligens med eksamenskos i form av is.  

8. Diskusjon om overskuddet vi har å rutte med v/Heidi 

Beregnet 20 000 i underskudd. Ikke penger fra SL, men godt overskudd på Helsefest og Back 

to school. 25 000 skal fordeles på låvefest og juleblot.  

 Diskusjon om hvorvidt Placebo skal ta over Bal Medicorum eller ei: 

-Ekstraordinær generalforsamling for å stemme over dette i høst.  

-underkomité der lederen sitter i Placebostyret, evt bare har en ”observerende” funksjon. 

Placebo organiserer det formelle.  

-Placebo støtter noe økonomisk, men hovedpoenget er å danne en tryggere ”ryggrad” for 

Bal M med mer kontinuitet, og lage tradisjoner som kan fortsettes ved jubileumet 

- På lang sikt: jobbe for billigere billettpriser 

- lettere for Placebo å  få sponsorer 

Kaja lager forslag til ny Bal M- komité om det vi tenker.  

 Dette må i så fall skje raskt, da det allerede har blitt blestet for kull11.  

 

 

 



9. Info om bokskappenger v/Bjørn 

Placebo tar over ansvaret for bokskapene, SL fortsetter å ha utdeling. Kontrakt skrives med 

fakultetet.  

10. Designe Gossipkort v/Bjørn 

Kaja sjekker om GossipKnut er i gang med design, hvis ikke fikser Johannes og Bjørn.  

11. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

Pins v/ Johannes: Ordrebekreftelse 10/4. God pris og flotte 1000 pins! 

Kildesortering på studsalen v/Johannes: Enstemmig ja fra styret. Johannes tar opp dette med 

SL.  

Heidi har fått krasjkurs skal lære seg å lukke døra på MTFS! 


