
STYREMØTE MF PLACEBO 14/11-13 

 

Sted: MTG 21 

 

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

Marianne G 

 

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Juleblotstatus v/Kaja 

 

Spam vil spille så seint som mulig. Vi regner med at alle er i hus rund 21. Vi 

bytter derfor tidspunkt på gaveutdeling og Spam: Gaveutdeling blir rundt 2215, 

og Spam spiller da senest 2315. Johannes tar i mot gaver når folk kommer, og 

Bjørn har gløggansvar. I fjor ble det solgt pizza på festen, vi ønsker å ha dette 

på nasjet i år. En av oss blir med på hver buss, og fem drar opp tidlig.  

- Johannes og Marianne G tar de to siste bussene 

- Heidi og Martin tar de to første bussene 

- Bjørn, Kaja, Marianne L, Long, Siri kjører opp tidlig 

Informasjon på bussene: medbragt drikke ikke lov på verken busser eller hytte, 

og Placebo får store bøter. Sjekker dette på vei inn på bussene, og hvis vi vet 

om noen enkelte som har medbragt og blir tatt, må disse betale selv. Heidi har 

laget cd til bussene.  På billettsalget ble det ytret ønske om å flytte en buss til 

et senere tidspunkt. Styret diskuterer dette, og kommer ikke til å etterfølge 

det. Vi sender ut mail med generell informasjon, og minner på om at de med 

riktig billett vil bli prioritert på bussene. Vi bruker Johannes sin PC til 

musikkavspilling, og denne blir med bilene opp tidlig.  

Nasj: Placebostyret rydder og vasker på lørdag. Kaja tar med yatzy, Bjørn og 

Johannes tar med ekstra håndklær. 

 

 



3. Julekort v/Martin 

Vi må finne ut hvem vi vil sende til, dette tas på facebook. Hva vi skal være 

kommer ikke med i referatet, men Martin har en stor redigeringsjobb foran 

seg. Kortene må være kjøpt før 26. November.  

4. Evaluering av juleblotbillettsalg v/Johannes 

Kjempefornøyde, god stemning med klementiner og pepperkaker. Ønske om at 

den som tar imot billetter kommer etter de som skriver opp navn på lista, så 

alle kommer med. Det etterlyses at arbeidsfordeling kommer før samme dag. 

Forhåndssalg fungerte bra.  

5. Omfordeling av arbeidsoppgaver i styret v/Kaja 

Forslag om at linjestyrefest blir faddersjef sin jobb og inn/ut-kveld blir 

sekretærens ansvar, da dette skjer i perioder det er mye å gjøre for festsjef. I 

tillegg kommer nå Bal Medicorum, som blir en ekstra ting å tenke på.  Styret 

vedtar at dette gjennomføres fom. Neste generalforsamling.  

6. Nocebobilletter til fester v/Bjørn 

Placebo og Nocebo er begge tjent med at Nocebo er tilstede på fester og tar 

bilder. Forslag om at Nocebo får forhåndskjøpe to billetter til hvert 

arrangement, dette vedtas. Vi fortsetter også med at band slipper å kjøpe 

billetter til fester.  

7. Julebord v/Martin 

Blir fredag 6. desember. Siden daljene ble billigere enn forventet, trenger vi 

ikke å ta av julebordpotten til dette. I fjor ble mat sponset av Placebo, mens 

styremedlemmene sto for egen drikke. I år sponser vi med 200,-  og bruker det 

som blir til overs til uforutsette utgifter på juleblot.  

8. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

 

a. Postkasse v/Johannes  

Ingen post 

 



b. EMILgave v/Johannes 

Hemmelig! Johannes har kjøpt inn, og presentasjon 

planlegges/gave pakkes inn etter møtet 15/11 

 

9. Møtekritikk  

 

 


