
PLACEBOMØTE 16/10-13 
 

 
Sted: MTG 21 
 
Tilstede: Martin, Kaja, Marianne G, Johannes, Bjørn, Long, Siri, Heidi, 
Marianne L og Ann Marit Longva (representant fra SiT) 

 
1. Velkommen v/Bjørn 
 
 
2. Lykkepromille og SiT-kurs v/Ann Marit Longva 
 
Representant fra SiT forteller om SiTs fokus på alkoholforbruket blant 
studentene. Informerer om lykkepromilleprosjektet, som er startet for å 
minke alkoholinntaket.. SiT ønsker å samarbeide med linjeforeningene 
om dette. Placebo har allerede et fokus, da spesielt i fadderukene der 
det er mange (50%) alkoholfrie aktiviteter. Vi får utdelt 
lykkepromillebrosjyrer og informasjonskort. Videre gis informasjon fra 
SiTs kurs. Aktuelle kurs for Placebo er møtelederkurs, regnskapskurs, 
stressmestring/tidsplanlegging, presentasjon/debatteknikk, 
mediehåndtering.  
 
Stiller oss positive til å hjelpe til å spre informasjon, som f. eks. utdeling 
til nye studenter/link på nettsida etc.  
 
3. SLsvar v/Heidi 
 
Vi søkte om 23500,- og fikk 13500,- som er til alt vi søkte om bortsett fra 
til pins og daljer. Sistnevnte gjør trolig av vi går i minus.  
 
4. Fadderukeevaluering v/Marianne L 
 
Marianne delte ut nesten like spørreskjemaer som vi fjor, men la til ”Jeg 
synes MF Placebo var synlig som arrangør” ,”Jeg synes noe manglet” og 
”Kommentarer til immball”. Fikk 90 svar og er fornøyde med det. Totalt 
sett et godt gjennomsnitt. Noen synes det var for stort fokus på 
alkoholforbruk, og noen reagerte på for stort press på pengebruk. 
Pengebruken kan trolig i stor grad tilskrives pub til pub.  



Det kreves stadig mer opplæring av fadderne angående dette. Det skal 
ikke være verken kjøpepress, avkledningspress eller drikkepress i 
fadderukene, da heller ikke på pub til pub. Mulig å arrangere et 
informasjonsmøte/kurs om hva det vil si å være fadder og hva som skal 
være fokus. Også mulig å legge mer ansvar til faddergruppeansvarlig.  
Savnede arrangementer: hyttetur til studenterhytta, togaparty, beer 
pong og flere fellesvors. 
 Dåpen er det punktet som har fått flest negative svar, da spesielt på 
”ubehagelige aktiviteter”. Det er fiskeslo og spising det reageres mest 
på, i tillegg til avkledning, oppstilling og lang tid uten mat.  Noen 
kommentarer på at ”faddernes hevn” sto mer i fokus enn å ta vare på 
fadderbarna.  
Synligheten til MF Placebo scoret høyt, og mange var fornøyde med 
immballet. Kommentarer her angikk for langt program, ønske om 
kåringer på immballet, og at det er mer en fest for kull12 enn kull13 og 
for lite fokus på fadderbarna.  
Forslag om at fadderansvarlig sørger for at alle fadderbarn på gruppa har 
et vors å dra på. Diskuterer om det er noe vits i å ha en styreprosesjon, 
det er stemning for å droppe dette til de neste immballene.  
Styret diskuterer at det ofte kan bli mye fokus på linjeforeningsstyrene 
generelt på andre arrangementer, Bjørn tar opp dette på neste 
linjeledermøte. Forslag om at noen representanter fra styret deler ut 
pins og ønsker førsteklassingene velkommen.  
Topp tre arrangementer: Pub til pub og åpningsfest, immball og 
jungelrebus.  
 
5. Juleblotstatus V/Kaja 
 
Kaja får ikke kontakt med kokken, og derfor står ting litt på hold med 
tanke på tidspunkt for servering. Vi bestilte busser i dag 16/10, da det 
haster med å få spikret dette. Kaja har tatt kontakt med HC, Emil og 
medisinstudentene angående vakthold , da vi må ha en edruvakt fra 
medisin. Hyttevaktene har ansvar for å holde fyr i badstua . MS Orch 
spiller for begge busslastene opp grusveien. Blir trolig Spam som spiller, 
dette avgjøres på Sit Sonus’ generalforsamlig som avholdes en uke fra 
dette styremøtet. Billettsalg må være senest en uke før juleblotet, da 
hytta må vite antall da. Martin legger blæsteplan og kommer tilbake 
med tidspunkt og opplegg. Placebo betaler grøtmiddagen til MS Orch i 
betaling. Vi blester litt mer rundt badstu, og lager badstuskilt så folk 



skjønner hvor de skal gå. Studenterhytta kommer tilbake til oss ang. 
stampen.  
Billetter: 192, i tillegg kommer styret og vaktene. Heidi har regnet på 
prisene: ønsker å selge billetter m/grøt: 120,- uten grøt: 100,-
Gjennomfører vi dette går i 13000,- i minus på arrangementet.  
 
6. Årepriser v/Marianne G 
 
Har kun fått oppgitt priser for todagerspass. Trenger fremdeles pris på 1- 
og 3- dagerspass. Marianne har sjekket på nettsiden at vi har fått oppgitt 
noe høyere pris enn standard. Har kontaktet skistar og venter på svar.  
Prisforskjellene på hytter er ganske store, men tar et gjennomsnitt på 
dette. Martin lager event og påmelding blir 31/10 kl 0730, betalingsfrist 
blir 18/11. Long tar ansvar for påmeldingsside.  
 
7. Hjemmesidelayout v/Long 
 
Har hentet inspirasjon fra Smørekoppen sin layout, tegner tenkt layout 
for oss på tavla. Styret er fornøyde! Ønske om å bruke flere bilder, også 
av andre enn styret. Forslag om elektroniske billettsalg; samtidig har 
billettsalg vært positive arrangementer til f. eks. låvefest og juleblot, 
men mulig å gjøre billettsalg til andre arrangementer elektroniske. Da f . 
eks. påmelding av lag til trippelcup etc.  
 
8. Speedfriending v/Siri 
 
Idé å ha i fadderukene? Da for både faddere og fadderbarn. Legges i 
forslagskassa! 
 
9. EMIL-grøtkveld v/Martin 
 
Aktuell dato: tirsdag 29/10. Flytter tidspunkt fram til 1700 så alle kan bli 
med. Vi lager kort og sender høytidelig invitasjon.  Booker MTG 21 for 
sikkerhets skyld.  
NB: ved slutten av møtet kom det fram at EMIL har generalforsamling 
denne dagen, og dato må endres.  
 
 
 



10. Godkjenning av innkalling til ekstraordinær generalforsamling 
(vedlagt) v/Bjørn 
 
Godkjennes av styret.  
 
 
11. Gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling v/Bjørn 
 
Dato: 5/11 kl 1630, setter av en time.  Vi sender mail og blæster i 
forelesning.  Balkomiteen blir med og presenteres. Vi legger fram ideen, 
tid til spørsmål/debatt. Forhåpentligvis avstemming ved 
håndsopprekning, hemmelig valg om ønskelig. Ha lapper klare til evt. 
hemmelig valg. Servering: maks 300,- . Kan bruke låvefestkaffen.  
 
 
12. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 
 

 Daljer v/Siri 
 
Har snakket med Musette, og fått prisforslag: 138,- per stykk + 
verktøy: 950,-. = 14750,- for 100 daljer.  Brukes av flere andre 
linjeforeninger, som da tar betaling for daljer. Diskuterer at det er 
mulig for oss å betale for våre egne styredaljer, og heller sponse 
de som gis bort som æresdaljer. Forslag fordeling 
bronse/sølv/gull: 40/15/15. Sjekker også med brødrene Fossum, 
som er en billigere leverandør, kommer tilbake til antall.  Må ha 
nye daljer til generalforsamling.  
 

 Forslagskasse v/Johannes 
 

Ingen forslag foreløpig. Bør blæstes litt mer, gjennom 
nettsiden/facebook etc.  
 

 Linjeforeningsstyrefest v/Kaja 
 
Sted: D12.  Koster 1000,- Ole Kristian Thu er DJ, vi skal ikke ha 
band. Forslag om at hvert styre har et underholdningsinnslag 
tilknyttet temaet de har. Styret stemmer over tema, men det er 
hemmelig!  Vors: Emil?  
 



 Banner og direkte Placebomail v/Martin 
 
Heidi og Marianne L drar til Riggen og leter førstkommende helg. 
Hvis det ikke dukker opp, må vi kjøpe nytt til juleblot. Ønske om å 
ha en offisell direkte mail der en må logge inn for å sjekke, og at et 
styremedlem har ansvar for å sjekke/svare på mail. Da helst hos 
NTNU, Long sjekker opp dette.  
 

 Ryddighet på kontoret v/Bjørn 
 
Mer ryddighet inne på kontoret! Blir mye bedre hvis alle tar med 
det de har brukt ut fra kontoret/ setter det i hylla si.  
 

 Bruk av kjøleskapet v/Bjørn 
 
Hvem skal det brukes av? Forslag: PlaceBar, Signifikant og 
Placebo, henger lapp på kjøleskapet. Sett navn på mat!  
 

 Medhum v/Bjørn 
 
Forespørsel om å stille opp til kalender, Placebo har fått tildelt 
januar. Avhenger litt av kontekst/avkledning, men alt i alt positive 
til å bidra om vi får sette noen krav til hva vi stiller opp til.  
 

 Dugnad v/Bjørn 
 
Kari Syverud er studsalansvarlig, inviteres til linjeledermøte. 
Doodle ang. dugnad.  
 

 Utstyr v/Heidi 
 
Har kjøpt inn litt nytt utstyr, som er merket. Placebo bruker en del 
penger på batterier til boom blasteren, som brukes av alle som er 
på studsalen. Bruk heller strømledning. Altså: ta ut batteriene 
etter bruk! Marianne sjekker om hun kan få tak i billige batterier.  
 
 
 
 

 



 Alumni- + styrehyttetur v/Kaja 
 
Greit å bruke Marianne G sin familie sitt sommerhus i Selbu.  
Styret er veldig for, og villige til å dra opp på forhånd og 
forberede. Foreløpig dato: 14. – 16. Februar.  

 
13. Møtekritikk 
 
Ønske om nytt bilde på møteinnkallelsen. 


