
STYREMØTE MF PLACEBO 05/11-13 

 

Sted: MTS 11 

Tilstede: Marianne G, Kaja, Marianne L, Heidi, Siri 

 

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Linjestyrefest v/Kaja 

Mange påmeldte linjeforeninger, inkludert Signifikant. Ole Kristian Thu er DJ, 

planlegging avtales etter ekstraordinær generalforsamling 5/11. Vors med EMIL 

hos Bjørn, kl 18.  

 

3. Doodle til julekortbildetaking v/Martin 

Utgår siden Martin ikke er tilstede på møtet. Han lager doodle, må avtales    

kjapt; alle må svare raskt! 

 

4. Betaling til Sit Sonus v/Kaja 

Kaja har fått forespørsel fra Sit Sonus om å få betalt for spilleoppdrag, da de har 

behov for nytt utstyr og økonomien er dårlig. Bandene har tidligere fått dekket 

transport av utstyr som går på ca. 500,- per oppdrag, og ønsker nå å få 800,- 

per konsert, uavhengig av band. Styret er for dette, og er villige til å betale.   

 

5. Juleblotstatus v/Kaja 

Veronica Velle har trukket seg som edruvakt, så Kaja tar denne. Martin lager 

spotifyliste. Transport for Spam: vi hører om de har egen bil, og sjekker opp 

StudBil-mulighetene. 600,- er satt av til overnatting og frokost for styret. Vi har 

fått fem vakter fra EMIL, hytta betaler for overnatting/frokost for dem. Vi åpner 

for at flere enn alumni kan overnatte, Kaja hører med hytta om betaling og 



registrering i forhold til dette. Vi sier fra om overnatting på blesting, og de som 

vil overnatte melder seg da på, på forhånd. OPHMBNFKP! Bjørn tar seg av 

forhåndssalg, som kun gjelder obligatorisk skole.  Badstu: forslag om å starte 

badstua rundt 22, informerer om dette på blesting/mail/event. Stamp krever 

ekstra penger og vakthold, og utgår i år. Kaja sjekker opp om gluten- og 

laktosefri grøt. Heidi lager jule-CD til salg og busser.  

 

6. Gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling v/Bjørn 

Mange interesserte. Økonomi i forhold til vårt organisasjonsnummer og 

momspliktighet; lukkede arrangementer er ikke momspliktige, så dette er i 

orden. Avhengige av å få 30 fremmøtte for å være vedtaksdyktige, satser på at 

dette går bra. Siri og Heidi kjøper inn kos. 

 Gang: 

- Bjørn legger fram forslag 

-  Åpner for spørsmål/diskusjon i salen  

- Spør om skriftlig valg – Kaja ordner med lapper og penner. Hvis ikke:  

- Håndsopprekning med for, mot og blankt 

Vi spør om tellekorpset får lov til å stemme, lar generalforsamlingen bestemme 

dette. Heidi svarer på detaljerte spørsmål om økonomien, hvis det skulle 

komme opp.  

 

7. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

 

a. Desemberøkonomi v/ Heidi 

1000,- er satt av til nytt arrangement 16. des. Gjenstår 455,- å bruke på 

styremat ut året, kan lage middag siste møte før jul. Kan gå til innkjøp av 

lamineringsmaskin, lage gave til Fremo gård, EMILjubileum og bestille julekort 

før 1. desember. Heidi lager en liste over det som skal kjøpes inn, og fordeler 

dette.  

 



b. Lapper fra forslagskassa v/Bjørn for Johannes 

Innspill: 

- Invitere MS Orch på nasj etter juleblot 

- Sykt fin forslagskasse! 

 

c. Daljekjøp v/Bjørn 

 

Siri er i kontakt med Brødrene Fossum, Musette og prøver å finne tidligere 

leverandør.  

d. Åre v/ Marianne 

Påmeldingsfrist 20. November. Etter dette klargjør vi med antall busser og 

hvem som får bli med på første buss.  

  

8. Møtekritikk 

Bra bilde! 

 

 


