
STYREMØTE MF PLACEBO 25/11-13 

Sted: MTG 21 

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

 

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Evaluering av juleblot v/Kaja 

 

Kaja er fornøyd med styrets innsats på alle punkter, planlegging og opplegg på 

forhånd. Fin løsning av bussproblemet oppover.  Lurt å ha med såpass mange 

opp på forhånd. Vellykket fest for de som deltok, mange bra tilbakemeldinger 

underveis og i ettertid. Negative erfaringer fra hyttemannskapet, dette skal bli 

tatt opp i ettertid. Nachspillet ble noe dempet pga. funn av medbragt drikke, 

men alt i alt grei stemning her også.  

Kjøreplan: Tilbakemeldinger om at det var noe dødtid før band og nisse, og at 

kanskje det hadde vært lurt om bandet spilte før. Spam ønsket å spille seint, så 

dette ble flyttet etter deres ønske. Burde uansett vært høyere musikk, en bak 

baren bør ha hovedansvar for dette neste gang. 

 Vaktene fra EMIL burde fått mer mat underveis, da de ble slitne og sultne 

underveis. De burde vært fem stk., som planlagt.  

 Spam var fornøyde med spillejobb og tilrettelegging fra vår side. Ms Orch også 

fornøyde, men ville hatt bedre info om spilletidspunkt og de gikk glipp av 

nissegavene.  

I utgangspunktet fikk vi beskjed om at 30 medbragte enheter ble funnet 

utenfor hytta, som gir en bot på 7500,- og ett års utestenging fra 

Studenterhytta. Placebo blir innkalt til et møte med hytta for å snakke om 

dette. Det vi vil belyse, er hvor innstendig vi har gitt beskjed om at medbragt 

drikke ikke er tillatt, men legge oss flate.  Etter dette punktet er bestemt, vil 

Placebo komme med sine synspunkt på hvordan gjennomføringen av Juleblotet 



har vært. Her er det mange punkter å peke på, dette diskuteres på styremøtet 

uten å tas med i referatet.   

Styret diskuterer å finne et nytt sted for Juleblot til neste år, og er åpne for det. 

Vi er interesserte i å fortsette å ha det på en hytte, Kaja sjekket opp alternativer 

i vår. Utfordringen er matlagingen. Vi setter opp forslag om alternative steder 

til neste års styre. 

Det har kommet kommentarer om at folk har dratt opp på egen hånd, utenom 

busstransporten. Dette er umulig å kontrollere, og ekstra vanskelig å sjekke 

hvorvidt folk har med medbragt.  

Ang medbragtsaken: folk reiser opp uten å ha billett, folk har med medbragt. 

Placebo er kjempeskuffet, og har lagt inn -stor- innsats i å hindre folk i å ta med 

medbragt.  Det vil bli sendt ut en mail til alle lister om hva som har skjedd, 

hvilke konsekvenser dette vil få og hva vi synes om det.  Det som er oppe til 

diskusjon, er om vi skal spørre de vi mistenker direkte, og om vi skal oppfordre 

til jungeltelegraf.  Hovedpunktet i mailen vil være hvor skuffet vi er, og at vi 

føler oss tråkket på etter mye innsats for å gjøre juleblotet vellykket.  

I år var det ikke – medlemmer som fikk billett pga. miksing med forhåndssalg. 

Dette er ikke greit, og ble ikke fanget opp av oss på forhånd. Framover vil vi 

være strengere på dette.  

 

3. Mailinglistereglement v/Long 

 

Long har skrevet nye retningslinjer. Går gjennom de viktigste punktene: 

oppfordre til å bruke skjønn ang. hva de bruker listene til: invitasjoner til 

medisinarrangementer, nyheter som påvirker medisinstudentene og meldinger 

på undervisere/fakultet. Annonser for salg av bøker/andre salgsannonser skal 

merkes med SPAM. Forespørsel om kjøp er ikke tillatt. De som ikke følger 

retningslinjene vil få en standard e-post med advarsel,  vedlagt oppdaterte 

regler.  

 

 



4. Desemberarrangement v/Bjørn 

 

Forslag om å booke et auditorium, sette opp film og kjøpe inn pepperkaker, 

gløgg og mandariner. Styret lager en julequiz.  

 

5. Gulldaljeutdeling v/Kaja 

Snakk om å dele ut dette på Bal Medicorum i januar. Tar imot nominasjoner fra 

studenter innen semesterstart, så vi får vurdert det.  Gir ut informasjon om 

dette på mail,  Johannes skriver et utkast på mail.  

6. Punkter på Bal Medicorum v/Bjørn 

Lurt å ikke lage for mye Placebo-program, så overgangen ikke blir så brå. Ballet 

går av stabelen to dager etter generalforsamlingen, så mulig å presentere det 

nye styret her.  Evt. et offisielt skifte mellom styrer, og ha dette som et pkt. 

sammen med utdeling av gulldalje.  Samtidig viktig å gjøre stas på 

ballkomitéen. 

7. Julebord v/Siri 

Forslag: Matute, Fridas, Ai Suma, Frati, Bakgården. Siri sjekker priser og lager 

avstemming på facebook.  

8. Forslagskasse v/Johannes 

Tom! Johannes skal blæste.  

9. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

 

a. Julekort v/Long 

 

Martin har laget ferdig julekort, og Long skal bestille opp. Det er noen 

(rundt 20) julekort til overs fra forrige år, så vi skal bruke opp de først, 

og bestille resten nye.  Styret bestemmer seg for et liggende design.  

 

 

 



b. Kalender v/Martin 

Det begynner å fylle seg opp i vår, så datoer settes så fort som 

mulig. Dette gjelder påskeblot, helsefest og trippelcup. Martin 

lager et forslag til neste møte.  

c. Generalforsamlingsblæst v/Martin 

 

Martin er i gang med planlegging, styret ønsker å avslutte med stil! 

Alle må tenke gjennom om de har gode idéer til dette! Styret 

diskuterer hvordan vi skal markedsføre det å sitte i Placebostyret.  

 

d. ALF-gave v/Martin 

Vi avtaler nærmere på facebook! 

e. Grøtkveld med EMIL v/Martin 

Onsdag 27/11 kl 18.  

 

10. Møtekritikk  

Fint møte! 


