
 

STYREMØTE MF PLACEBO 29/4-13 

Sted: MTG 21 

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

1. Velkommen v/Bjørn 

2. 17.5-toget v/Bjørn 

Går fra St. Olavs til Nidarosdomen i fellesskap 1215 17/5. Toget tarter 1300, vi 

satser på å være v Nidarosdomen kl. 1230. Martin sender ut mail og lager event 

uka før. 

3. Linjeledermøtesnacks v/Bjørn 

MOT-faddere: noen medisinfaddere skal på todagerskurs 11.-12. august, og 

dermed være MOT-faddere. Førstemann-til-mølla-prinsipp, Marianne L varsler 

kull 12 i plenum tirsdag 30/4.   

Fadderopplegg for masterstudenter samkjøres med SOMA, kommer mer info 

om dette senere. Michael Johansen (tidl. NTNU-styret) har laget app der 

nyheter fra linjeforeningenes nettsider popper opp. Fin funksjon, forutsatt at vi 

renoverer nettsidene. Datoer for høsten må oppdateres før sommeren. 

AKAN: arbeidslivets kompetansesenter for alkohol og narkotika: vi søker hit om 

støtte til alkoholfrie arrangementer.  

4. Overraskelse! 

Hemmelig, hemmelig. Styret møtes tirsdag 7/5 på studdis, kl 1300. 

Grilling: dato settes ila. uka, avhengig av været. Marianne fordeler arbeidsoppg 

og sender ut info. Mest sannsynlig 6.-7. mai, kl 1600.  Marianne L er 

matansvarlig, Martin sørger for blæst.  

5. Klovneløpet v/Martin 

Løp arrangert av EMIL til inntekt for sykehusklovnene. Arrangeres 8/9. MF 

Placebo var ikke med i fjor, vi ønsker i år å delta med et lag til 

studentforeningsstafetten. Martin sender ut mail 29/4, da påmelding er 1/5. 



 

6. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

Pins v/Johannes:  Pinsene har kommet! Utdeling sammen med overraskelse, 

kan evt hentes på studsalen på bestemte datoer. Fra høsten av: deles ut til alle 

nye 1. klassinger. Johannes sender ut mail etter overraskelsen. 

Overraskelsessak v/Martin: Dåp: hemmelig, hemmelig! Benytter sjansen til å 

bleste for sin ettermiddags-joggegruppe. (?) 

Fadderukeøkonomi v/Marianne: Innvilget søknad fra DMF, alles ok. Bjørn 

skriver kontrakt med fakultetet vedr. skappenger.  

Overraskelsespost v/Kaja: Har kjøpt mansjettknapper til gutta! Stas! Sløyfer 

bestilles til immballperioden.  

7. God eksamenslesing og sommer 

 


