
STYREMØTE MF PLACEBO 6/12-13 

 

Sted: MTG 22 

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

Siri  

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. ENT3R-deltagelse v/Bjørn 

 

Styret har fått mail om å stille på stand 29. Januar, og diskuterer det. Dette 

skjer i en periode der nytt styre nettopp er blitt valgt inn, og det er mye som 

skjer. Dette gjør at det ikke er tid til å gjøre noe ordentlig gjennomført, og 

styret velger å la dette gå.  

 

3. Bal Medicorum-ønsker v/Bjørn 

 

Forslag om forhåndssalg til f.eks. Nocebo/Placebo og om nytt og gammelt 

Placebostyre sitter sammen på ballet. Forhåndssalg krever at de som får det 

gjør nytte for seg. Foreløpig legger ikke Placebostyret mye jobb i Bal 

Medcorum, og det er muligens mer naturlig å se dette an videre.  Ønske fra 

styret om at det neste år må gjøres mer tydelig at Bal Medicorum  er et 

Placebo-arrangement, gjennom påmelding og event.  

 

4. Juleblotaftermathstatus v/Kaja & Bjørn 

 

Bjørn har vært på hytta og snakket med nestleder. Bot er redusert og det vil bli 

arrangert et møte mellom Placebo og hytta før jul.  Det er fremdeles uklart 

rundt Pizzaregning. Vi velger å betale det selv, i stedet for å hente inn penger 

fra de som var der også spiste. Dette fordi det ble gjort på en uryddig måte fra 

hytta sin side. Placebostyret betaler fra sin egen lomme.  

 

 

 



5. Julekortskriving v/Long 

Vi har fått kort! I fjor sendte styret ut rundt 100 kort. Vi satser på å gjøre det 

samme selv. Sender til alumni i fjor, 5 år siden og 10 år siden. Long fordeler 

liste med hvem som skriver til hvem, må skrives ferdig innen 14.  

6. Svar på 3 juleblotmail v/Bjørn 

Tas ikke med i referatet.  

7. GFBTS v/Martin 

Martin planlegger blæst til generalforsamling. Han legger ut film til resten av 

styret før den går ut, så vi får godkjenne. 

8. Div.fiks til nystyret v/Bjørn 

Viktig at alt er på stell til det nye styret tar over. Marianne L fikser fanen, 

Martin og Kaja vasker banneret. Alle lager en oversikt over sine 

arbeidsoppgaver, type stillingsbeskrivelse. Må skrives ferdig til Stormøtet etter 

jul. Kaja lager oversikt over det vi har gjennomført som ikke hører til en stilling, 

som f. eks. åpen studsal, konteposer, gløsmesterskapet osv. Bjørn og Johannes 

lager inventarliste.  Det etterlyses låvefestdresser til alle medlemmene.  

9. Forslagskasse v/Johannes 

Innhold: en kondom! Blæstemail om forslagskasse går ut fredag 6. des.  

10. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

 

a. Forslag til vårdatoer v/Martin 

Setter helsefest- og trippelcupdato i forskjellige helger for å 

gjøre det lettere. Helsefest torsdag 13. mars, trippelcup lørdag 

22 mars. Påskeblot uka før påskeferien, vi bestemmer oss for  

 

11. Møtekritikk  

Årets siste, kort og effektivt.  


