
 

STYREMØTE MF PLACEBO 13/1-14 

 

Sted: MTG 23 

Tilstede: Bjørn, Marianne L, Heii, Marianne G, Siri , Kaja, Martin, Long, 

Johannes 

 

1. Velkommen v/Bjørn 

 

2. Alumnihyttetur v/Kaja 

 

Blir på hytta til Marianne G. Hører om hvordan stemningen er i styret. Mål med 

turen er at det skal være en sosial hyttetur, men også en workshop der man 

lager en sangbok for medisin. Bjørn og Johannes tar med gitar, på forhånd 

hører vi med prominente ”sangfigurer” på studiet om de har noen ideer. Det 

blir styret’13 som blir ansvarlig for turen. Diskuterer hvorvidt vi ønsker å skrive 

nye tekster/gå gjennom gamle sanger. Ønsker først og fremst å blåse liv i gamle 

sanger. Apropos: Forslag om å sende ut informasjon om alumnifordeler til de 

det gjelder, og også gå gjennom dette på workshop.  

Videre planlegging:  

- Mat: Alle tar med et brød og ett pålegg til frokost og lunsj 

- Styret’13 lager event 

- Folk tar med egen drikke 

- Middag: Taco og gryterett, dette kjøpes inn felles  

- Felles frukt, kaffe, nattmat  

- Kaja sender ut mail til alumni etter møtet 13/1 og lager tentativ event. 

Gjennomgang av gamle sanger blir fredag, idemyldring lørdag.  

- Ift bok: sjekker ut pris og mulighet for innbinding. Forslag om å lage 

færre bøker og se an interessen før massebestilling. Blanke sider der 

nye ideer kan komme.  



 

3. Div.fiks til nystyret v/Bjørn 
 
 

Banner er vasket, Marianne L syr fane. Alle lager oversikt over sine 
arbeidsoppgaver, både generelt og v/arrangementer. Bjørn og Johannes er 
straks ferdig med inventarliste . Kaja skaffer felleskjøpetdress. Diskuterer 
hvorvidt vi skal skrive erfaringsskriv fra småarrangementer – lander på å heller 
lage liste over arrangementer som konteposer, eksamensgodis osv.  Bjørn har 
laget liste med alle arrangementer, som øverføres til neste styre.  

 
Styrebånd: Johannes handler inn, Marianne L syr. Styret’13 syr svart stripe på 
egne bånd.  

 
 

4. Ny nettside, status v/Long 
 
 

Long har snakket med webdesigneren, som skal begynne å gjøre jobben. 
Forslag om å bruke midler til å kjøpe et webdesign, og frigjøre den opprinnelige 
webdesigneren. Er satt av penger til dette i budsjettet. Motforslag om at dette 
fort kan bli mye penger, og heller vente på han vi spurte først, og sette en 
deadline. Vi velger å gå for det siste.  

 
 

5. Mailingsreglementet v/Long 

 

 

Long har skrevet ferdig, og dette har blitt rettskrevet av Bjørn. Mailer som 

kommer utenfor retningslinjene, går via Placebostyret for godkjenning.  

 

 

6. Placebok v/Martin 

 

Ønske om at boka skal innledes med Placebohistorie. Eks: sitat fra første 

styremøte ol. Gjør en tradisjon i at nytt styre skrives inn i boka på studsalen 

etter generalforsamling. Martin gjør klart dette til torsdag.  



 

7. Fonteskontoen v/Heidi 

 

Fonteskonto er en konto som har stått med penger på – funnet ut at disse 

kommer fra oppstarten av Fontes bar. Bjørn har snakket med oppstarterne og 

satt de inn som ”medlemmer”  i Placebar. Fonteskontoen gjøres om til 

bokskapkonto. Nå fire kontoer: Hovedkonto, sparekonto, bokskapkonto og 

årekonto.  

 

8. Åre v/Marianne G 

Alt er klart! Hyttelister kommer straks ut. Vi har samme avtale med Bygget som 

i fjor, mot at folk kommer senest kl. 23. Ber folk om å ta med en eller annen 

form for bevis for at man er legestudent, eks. sykehuskortet eller semesterkort. 

Johannes minner om semiobligatorisk møte på Brunken, som lovt til 

patologene. Nystyret tar seg av informasjon/opptelling til busser til og fra, og 

busstider er på vei fra Thorleifs.  

 

9. Vurdere Gullmedlemmer til Bal Medicorum v/Bjørn 

 

Dette er hemmelig! 

Introduseres av ny leder, gammelt styre kommer opp og deler ut som en 

avslutning på styreåret. Leser opp nominasjonene, vinnerne kommer opp og 

mottar daljer.  

 

10. BTS (Back to school) v/Kaja 

 

Alt er i orden med Gossip, vakter ++. Fire jenter fra 1. klasse har meldt seg til 

vakter og de har fått informasjon. De får litt niste underveis. Kaja har kjøpt inn 

plakater om kontanter, som vises fram bakerst i køa.  

 

11. Generalforsamling v/Bjørn 

Mens vi venter på Genfors, setter vi på filmen Velkommen v/Bjørn. Ordstyrer: 

Johannes, referent: Siri.  Innkalling og saksliste er OK. Gjennomgang av året 



2013 for MF Placebo v/Bjørn. Tar utgangspunkt i arrangementslista og har 

hentet bilder fra DropBoxen. Gjennomgang mnd for mnd, og hvorfor vi gjorde 

det. Godkjenning av regnskap og budsjett v/økonomisjef (utsendt på forhånd), 

og kort oppsummering av økonomien til MF Placebo. Deretter: presentasjon av 

styreverv for hver enkelt, med intro v/Bjørn. Så: pizza m/mingling..  

Oppmerksomhet til sittende styre: sølvdaljer til 2. årssittende. Marie Viel deler 

ut. Tellekorps: Kaja og Heidi, tar med lapper. Stemmer først over hemmelig valg 

– hvis ja: hemmelig valg på alle, blir mest sannsynlig dette.  Nytt styre skrives 

inn og bilde tas etterpå, før vi går til Bjørn.  2min presentasjon per person som 

stiller, 30 sek svar på spm.  

 

12. Generalvors v/Bjørn 

 

Blir hos Bjørn med nytt og gammelt styre, alumni er også invitert. Bestiller 

maxitaxi på forhånd til kl 2245, og Kaja drar fram og tilbake Bjørn/Gossip for å 

si hei til vaktene.  

 

13. Hvem stiller til gjenvalg? v/Styret 

 

Vi har to til gjenvalg fra styret’13, dette avsløres på generalforsamling.  

 

14. Forslagskasse v/Johannes 

Herlig skrytelapp/julekort med nydelig strektegning! 

15. Eventuelt (meldes inn i starten av møtet) 

 

a. Første styremøte m/nytt styre v/Marianne L 

 

Forslag om inn/ut- møte med nytt og gammelt styre. Gammelt styre går 

halvveis så det nye får satt sitt etterpå.  Fint for å vise at vi er lette å snakke 



med/spørre, lage mindre avstand mellom gammelt og nytt styre.  Samtidig få til 

dette uten å legge for mye føringer.  

 

 

b. Språkkritikk v/Johannes 

Påpeke språklig overflødighet: Placebo-møte.  

c. Hjelp til bokrunde v/Siri  

Marianne L. og Kaja blir med Siri på tur. Konfiskert innhold legges på studsalen 

m lapp på  

d. Arkiv v/Johannes 

Johannes og Martin skal samle inn bilder, lydklipp, videoer og legge i et 

Placeboarkiv. Spesielle ting fra styret’13 legges i egen mappe. Styret’13 legger 

inn filer i ”usortert”.  

 

16. Møtekritikk  

 

Langt og godt.  


