
STYREMØTE MF PLACEBO 16/9-13 
 

Sted: MTG 22 
 
Tilstede: Martin, Heidi, Siri , Bjørn, Marianne G, Marianne L, Johannes, Kaja 
 
 

1. Velkommen v/Bjørn  
 

2. Låvefest – spikre siste oppgaver v/Kaja 
 
 Siri, Long, Marianne L, Kaja, handler inn det siste som trengs på onsdag 18/9. Vi har 
avtalt med Rimi Leutenhaven om øl. Marianne G og Martin handler inn sprit på 
mandag 16/9, mens Heidi har kjøpt inn pølser.  
 
Dette tas med fra studsal til vors:  
 

- Johannes: anlegg + batteri, vi kjøper inn aux-kabel 
- Bjørn: målebeger 
- Marianne L: kaffetrakter + kaffefilter 
- Heidi: vekslepenger 
- Martin: banner  
- Marianne G: Containere + pappbeger 
- Kaja: Sennep 

 
Vi har 5000,- i veksel, håper dette er nok. Martin informerer i mailen om at folk 
gjerne må ta med mynter. Bussansvar er fordelt innad i styret. Fremo har kokeplate, 
to kjeler, to kjøleskap. Martin og Kaja tapper vann når de kommer. Trubaduren 
kommer litt utpå kvelden, rundt 1 ½ time etter første buss. Kaja hører nærmere 
etter om tidspunkt.  
Heidi stemmer for gratis pølser, da disse var billige og vi har et solid overskudd. For å 
hindre kaotiske pølsetilstander deler vi ut pølser innenfor et begrenset tidsrom: fra 
2100. Det er litt kort tid til å ordne bussnacks nå, kan evt gjøres på juleblot i stedet.  
Bussfordeling: Vi sender inn på alle bussene samtidig, tar en rask avkryssing i døra 
før de går inn og samkjører listene før bussene går.  
Alle bussansvarlige har med en søppelpose og samler inn evt. glassflasker når folket 
går av bussen.  
 

3. Låvefestbillettsalg – evaluering 
 
Nytt av året var godkjente dobbeltkjøp, og vi endte opp med rundt 50 dobbeltkjøp. 
Mye av dette grunnet Bilyd generalforsamling, fotballkamp og –trening for Placebo 
FC. Neste år må billettsalg settes i SRS-kalenderen samtidig som selve Låvefesten, og 
informasjon må sendes ut til alle foreningene. Styret bør også være enige på forhånd 
om hva som er godkjent grunn for dobbeltkjøp. Det ble gitt lite informasjon om 
dobbeltkjøp på forhånd, og det ble mye misforståelser samt mye ansvar for 



Johannes. Forslag: informere om (hva som er gyldig grunn og) når fristen er for å 
søke om dobbeltsalg, på forhånd, og at dette ikke garanterer billett.  Vi kan også 
flytte billettsalget til et senere tidspunkt for å unngå krasj med uketjeneste ol.  
Stemning i styret for at kun obligatorisk skole er godkjent fravær.  
Likevel fikk de fleste som ville ha billett, men de som stiller opp og står lenge i kø 
burde absolutt prioriteres. Pluss for sjokkis i kø! Ellers er styret fornøyde med 
gjennomføringen av salget.  
Forslag om å holde av flere billetter til 6. klasse enn til 5. klasse. De som ikke har 
betalt ennå, slettes nå fra lista.  
 

4. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 
 

- Pins v/ Heidi: 
 
Styremedlemmer kan sette inn penger på kontoen for å kjøpe ekstra pins til 
erstatning/bytting/utdeling. I forhold til immballet bør ballkomiteen neste år få 
ansvar for å ta med pins rett til ballokalet, i stedet for at vi tar med pins på 
kjellervors der mange forsvinner. Ballkomite krysser av og deler ut til 1. klassinger 
ved inngangen som i år. Ved neste bestilling legges andre styremedlemmer også inn i 
antallet, i tillegg til nye 1. Klassinger. Disse skal byttes/gis bort på eget initiativ, ikke 
deles ut på immball.  
 

- Festmøte v/Martin: 
 
I 3. Klasse er det et tverrfaglig samarbeid mellom helsefagstudiene, og det er blitt 
ytret ønske om en bli-kjent-fest i forbindelse med dette 9./10.januar. Kaja, Martin, 
Johannes og Bjørn drar på møte om dette torsdag 18/9. Placebo er villige til å møte 
opp og bidra, men ønsker ikke å ta ansvar for arrangering da vi har mye å gjøre i den 
aktuelle perioden.  
 
Ellers: 
 

-  Bjørn skal på linjeledermøte torsdag 18/9, de styremedlemmene som har 
ønsker om saker å ta opp, må sende dette til Bjørn innen torsdag 1800.  
 


