
STYREMØTE MF PLACEBO 04/10-13 

 

Sted: MTG 21 

 

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

Long 

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Låvefestevaluering v/Kaja 

Fremo gård og Big Boy fornøyde. Veldig fornøyde med trubadur, føler det er vel 

verdt pengene. Også mulig å finne et nytt alternativ, men fint å ha en fast 

avtale. En mindre vakt enn planlagt, ble mer å gjøre for Placebostyret. Ang. 

styreoppgaver: trengs mer struktur, og vi må avtale hvem som gjør hva. Må 

planlegge hvilke vors som blir med første buss, og ordne avkryssingsliste med 

hva av pølser ol. som er på hvilken buss. Generelt: ha med mat i pappesker i 

stedet for poser. Pant- og søppelskilt burde settes opp til neste år, i tillegg til 

avfallssteder for snus. Suksess med gratis pølser og kåring av årets trønder, 

men: årets trønder kan gjøres mer ut av neste år, bedre premie ol. Buss: kan 

fordeles bedre, da det ble litt lite folk på siste buss. Ønske om flere typiske 

”allsang-sanger” på bussene. Fornøyde vakter! innkjøp: vi hadde 10 

pølsepakker til overs, tenker samme innkjøp neste år da åpen studsal med 

pølseservering ble suksess. Mye kaffe til overs. Trenger flere glass/kopper. 

Antall: ønsker ikke å prøve å øke antallet til neste år. Suksess med swingkurs for 

førsteklasse.  

 

3. Nettsiden v/Long 

Har snakket med bror til Johannes, som ønsker å ta på seg oppdraget. Long 

lager en skisse og sender, gir frist. Betaling går av neste års budsjett. Følgende 

er ønskede funksjoner: 



- Brukersystem for påmelding til arrangementer og publisering av 

bilder 

- Moderatorfunksjon for andre medisinerforeninger, slik at andre 

arrangement også kan legges ut.  

- Mindre tekst, kortere innlegg slik at det er mulig å se flere nyheter.  

- Long kontakter de andre foreningenes IT-sjefer og hører hva de 

har av ønsker for nettsiden.  

- Salgsforum for bøker/billetter/leie etc.  

- Tilkobling til facebook 

- Linker til andre foreningers hjemmesider, evt at placebosiden er et 

samlingssted for alle foreninger. Dette må diskuteres på 

medisinlinjeledermøtet Bjørn skal kalle inn til. 

 

4. Linjeforeningsstyrefest v/Kaja 

 

Aktuell dato: 6/11. Kaja tar kontakt med D12. 3B er også alternativ, noe 

billigere. Temaforslaget er at hvert styre får hver sin tidsepoke. Angående 

økonomi har vi forslag om at hvert styre bidrar til utestedsleie.  

5. Inventarliste v/Bjørn 

 

Johannes lager, trengs til velferdsmiddelsøknaden 

 

6. Bok-/garderobeskapstatus v/Bjørn 

 

SL deler ut på et eget møte. Det som skal deles ut er 33 300,-. 

Masterstudentenes innbetalinger går rett til SOMA.  

 

7. Bokskapslønn v/Heidi 

Øremerking til noe det er vanskelig å få støtte fra SL til, eks: inn/ut, julebord 

etc. Vi får 15 000,- , der 8500,- går til fadderukene.  Bestemmer at  2500,- 

settes av til inn/ut-kveld, 2000,- til julebord. 



 

8. Helsefagfestmøte v/Bjørn 

Onsdag 9/10 på MTS11 kl 1800. Festen blir på Samfundet (storsalen) 9/1. 

 

9. Innkjøp av nye daljer v/Martin 

Tentativt antall: 100 daljer. Forslag om å ha fargedeling: Bronse, sølv (2 år), gull 

(3 år/æresdalje) Forslag til fordeling bronse/sølv/gull: 70/25/5 

 

10. Årebillettsalg + blest v/Martin 

I fjor: 1. November. Velger å flytte dato pga. Halloween. Billettsalget i år blir 

torsdag 31/10 kl 0730. Martin kommer tilbake med blæsteplan. 

 

11. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

 

a. Postkasse v/ Johannes  

En forslagskasse der folk kan anbefale hva som skal tas opp på 

Placebos styremøter/ ris og ros. Johannes kjøper inn 

postkasser, designer de (!), og henger opp på hhv. lab og 

placebotavla. Nestleder sorterer forslag før hvert møte og tar 

opp det som er aktuelt.  

 

b. Tydeliggjøre bruk av mailinglister v/Bjørn 

Har sendt mail til 1. Og 2. Klasse, men tydelig at også eldre kull 

trenger en oppfriskning. Bjørn og Long lager et forslag til 

reglement for bruk av mailinglistene og presenterer på 

generalforsamling.  

 

c. Eksraordinær generalforsamling ang. Bal Medicorum 

Årets, og tidligere ballstyrer, er positive til ideen år om at Bal 

Medicorum blir et underarrangement av MF Placebo. Ønske 

om ekstraordinær generalforsamling, der styret stiller med et 



forslag. Styret avventer SL ang. det økonomiske. Bjørn lager et 

utkast til ekstraordinær generalforsamling til neste styremøte.  

 

d. Kosekveld med styret 

Bestemmes på søndag! 

 

e. Grøtkveld med EMIL 

Lager grøt selv på studsalen og konsumerer den der. Martin 

lager doodle og vi finner dato.  

 

12. Møtekritikk 

Johannes etterlyser like-lappene, gjerne med stang! Bjørn lager nye. 


