
GENERALFORSAMLING MF PLACEBO 16/1-14 

 

Sted: MTA 

 

Til informasjon: Spørsmål fra salen = Q, svar fra styret = A 

 

1. Velkommen v/leder 

 

Bjørn Gardsjord Lio ønsker Generalforsamlingen velkommen og 

orienterer om programmet for kvelden. Pizzapause er lagt til 

nårpresentasjonen av styreverv er ferdig. 

 

2. Valg av ordstyrer og referent 

 

Johannes G. Bruteig og Siri Kojen Andersen velges til hhv. ordstyrer og 

referent. Ordstyrer Johannes informerer om at vedtektsendringer er 

flyttet til pkt. 7.  

 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Godkjennes av Generalforsamlingen. 

 

4. Gjennomgang av året 2013 for MF Placebo v/leder 

 

Tanken til styret’13 har vært at medlemmene skal få ”mer for mindre” 

på arrangementer som er eksklusivt for medisinstudenter – dette vil 

Heidi komme tilbake til i sin presentasjon av økonomien.  Følgende 

kommer en liste over arrangementer i år, både eksklusive og for 

eksterne/andre linjeforeninger.  Leder forteller om Bal Medicorum, som 



i 2013 ble tatt over av MF Placebo – dette kommer også økonomisjef 

Heidi tilbake til. 

Arrangement i år:  

 

Januar:  

 

*Genfors 
 
*BTS2013 

*Bal Medicorum 

*Åre 2013 

 
Februar 
 
*Aarhønen 100 år 
 
*INN/UT 
 
*Gløsmesterskapet 
 
*Byggrevyen 
 
*Helsefestblesting 
 
*Hybridajubileum 
 
 
 
Mars 
 
*Helsefest 

*Kjemimusikal 

*EMIL&Smørekoppen-revyen 
 
*Trippelcup 
 
*Påskeblot 
 

Nytt i år: 6. Klassevors med gule band, og ølstafett.  

 



April 
 
*Gokart 
 
*EMIL KLINEFEST 
 
Mai 
 
*Grilling i konteparken 
 

Stort oppmøte og musikalsk innslag m/ MS Orch. Etterpå: 
fotballturnering på finalebanen.  

*Fotballturnering 
 
*17 mai 
 
*SiT Sponsorprogram 
 

Nytt i år: søknad til SiT for idrettsarrangement - innvilget  

*Leseplassoppmerksomhet med RedBull 
 

Nytt i år: Utdeling av RedBull, Placebo-pins og dikt på lesesalene 

 
Juni 
 
Juli 
 
August 
 
*FADDERUKER!  

 

 *Dåp 

I år flyttet til Riggen MC og åpnet for alle medisinstudenter.  

*Dåpsfest 
 
*Swingkurs før immball 
 
*Immball 

 

*ANDRE IMMBALL 
 
September 



 
*Låvefest 
 
*Bokskapovertakelse 
 
*Badcom 
 
Oktober 
 
*UKA 
 
November 
 
*EMILgenfors 
 
*Linjestyrefest 
 
*EMILjubileum 
 
*Juleblot 
 

Nytt i år: overnatting og MS Orch. Ble som kjent noen vanskeligheter 
med hytta etter dette, men det er nå i orden.  

*ALFjubileum 
 
 
Desember 
 
*Julebord 
 
*Innom låven med gave 
 
*Julekort 
 
*Julekosekveld 

 

Nytt arrangement i år – julefilm og quiz i LA21 

 *Grøtkveld med EMIL 

I tillegg: 

 *Linjeledermøter på Gløshaugen 

 *Åpen Studsal x 3 



 *Forslagskasse på MTFS  

For forslag, ris og ros til Placebostyret 

 Dannet jubileumskomite for arbeid fram til jubileumet i 2016 

 

 Innkjøp av gulldaljer for utdeling av æresmedlemskap i MF 

Placebo på Bal Medicorum 

 

Avslutningsvis takker leder styret’13 og generalforsamlingen for et godt 

år, og oppfordrer til fortsatt deltakelse på Placeboarrangementer.  

 

 

5. Godkjenning av regnskap og budsjett v/økonomisjef 

 

Q: Hva er Placebos egenkapital? 

A: ,- 226 744,65

Q: Skyldes dette Åre? 

A: Det er et eget budsjett for Åre. Fjorårets overskudd er satt inn her, og 

mer er satt inn på sparekonto for rentefordeler. Nevner at det er penger 

i bakhold til jubileum, og at Placebo neste år skal gå i minus, og kan gi 

mer til eks. Bal Medicorum. 

Q: Hvor er Årebudsjettet? 

A: Økonomisjef viser fram dette.  

Q: Hva skjer med depositumet? 

A: Dette budsjettet går over 2 år. Innbetalt depositum i år kommer 

tilbake et år etter.  

Q: Spørsmål til fjorårets idrettssjef om forskjell i priser på skipass, og 

hvorvidt Placebo tar ansvar for innlevering av skipass og evt. refusjon. 

Spørsmål om Placebo skal ta dette ansvaret. 



A: Idrettssjef 2012 svarer at dette aldri var oppe til diskusjon, og at dette 

er et ansvar Placebo ikke kan ta.  

Q: Spørsmål om juleblotbot, og om dette er skyld i årets underskudd.  

A: Boten ble halvert, og endte til slutt på 3825,- 

Q: Spørsmål om det var gitt informasjon om drikke 

A: Ja, dette var ettertrykkelig påpekt hele veien fram til arrangementet 

og burde være umulig å unngå å få med seg.  

Q: Går det an å være mer dristig ift. Størrelsen på egenkapital, f. eks. v/å 

sponse Årebillettene mer enn nå? 

A: Styret’13 har tenkt mer på et jubileum som går ut til alle og at 

økonomien skal være bærekraftig – uten at billettprisene plutselig må 

stige.  

Q: Hvor mye skal jubileet koste? 

A: Dette er opp til jubileumskomiteen.  

Q: Kommentar om at årets 4, 5 og 6-klassinger er utgått innen jubileet 

og spørsmål om hvordan visjonen til styret’13 skal videreføres.  

A: Å videreføre visjonen er et ansvar sittende styre må ta.  

Q: Er det fortsatt planer om å få til et sosiallokale, og hvor mye vil dette i 

så fall koste? 

A: Dette er opp til det nye styret.  Det er samlet inn underskrifter fra 1. 

klasse og jobben fortsetter. Kunnskapssenteret har frigjort en del andre 

aktuelle lokaler og det er satt opp et møte nå etter jul. Sosiallokale er 

ment for alle medisinstudenter – som MF Placebo, og det er ønskelig å gi 

en sum til dette. Likevel ønskelig at fakultetet skal dekke store deler av 

utgiftene. Dette blir opp til aktuelle styre å vurdere, og dette må evt. 

godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling.  

Q: Når skal pengene på sparekontoen utbetales? 



A: Det er ikke meningen at dette skal skje på ett år, men over tid. Neste 

år er det ønskelig å bruke mer penger på idrettsarrangementer ol. i 

tillegg til de store arrangementene.  

Q: Kommentar om at også eldre studenter vil bli invitert til jubileum.  

Q: Har styret vurdert å bruke pengene på sparekonto annerledes ift. 

renter/inflasjon? 

A: Dette har styret ikke vurdert.  

Regnskapet godkjennes av generalforsamlingen 

 

 

6. Kort oppsummering om økonomien til MF Placebo 

v/økonomisjef 

 

• Visjoner for 2013 

Generalforsamling 2013 ble det ønsket at Placebos overskudd skulle 

brukes på studentene. Dette resulterte i følgende 

– Sette ned billettpriser 

• Juleblot, påskeblot, låvefest 

• Moderat senkning for å hindre dyrere billetter neste 

år 

– Gjøre mer ut av de ulike arrangementene 

• Påskeblot: 6. Klassevors + styrebånd og gratis inngang 

for dem 

• Låvefest: swingkurs og gratis pølser 

• Juleblot: Utvidet med overnatting, SPAM, MS Orch og 

fakkeltog 

– Styrke Placebos rolle som linjeforening 



• Nye arrangementer, små og store 

• For mer synlighet og mindre avstand 

styre/medlemmer 

• Gløsmesterskapet 

• RedbBull, pins, dikt 

• Åpen Studsal med gratis servering 

• Konteposer i august 

• Julekveld med gløgg, pepperkaker og premier 

• Dåpsfest på Riggen for alle medisinstudenter 

• Pins 

• Ble delt ut på leseplasser i mai, og kull 13 fikk 

utdelt på immball. Ønsker å fortsette med 

dette 

• Med på å skape økt tilhørighet til 

linjeforeningen 

• Bal Medicorum 

• Et evt. overskudd kan spyttes inn her ved 

slutten av styreåret 

– Se frem mot et jubileum i 2016 

• Jubileer er kostbart, og det er vanskeligere å 

søke støtte til slike arrangementer som 

medisinerlinjeforening 

– Totalt sett: 4500,- i minus 

• Resultat av nevnte tiltak over, og at vi har stilt med 

vakter til andre linjeforeningers arrangementer 



• Igangsetting av en prosess der overskuddet over tid 

skal komme studentene til gode.  

 

 

7. Vedtektsendringer v/Bjørn 
 

 Vedtektsendring §2: Følgende er nytt: 

”Hovedstyret kan ved særskilte utmerkelser innen arbeid for medisinstudenters velferd 

og foreningers virke, utnevne enkeltpersoner til hederstittelen Æresmedlem av MF 

Placebo. Utdelingen av hederstittelen og gulldalje foregår på Bal Medicorum. 

Æresmedlemmer av MF Placebo vil, på lik linje med ordinære medlemmer, kunne delta 

på MF Placebos arrangementer.” 

Vedtektsendring §4: Tittelen blæstsjef endres til blæstesjef.  

 

 

8. Presentasjon av styreverv 

 

Styret’13 presenterer sine styreverv, ingen spørsmål fra salen. 

 

   -------PIZZAPAUSE-------- 

 

9. En liten oppmerksomhet til styret v/styret 

 

Tidligere leder Marie Viel deler ut sølvdaljer til de som har sittet i 

Placebostyret i to år – dette er Bjørn Gardsjord Lio, Martin Syvertsen 

Mykland og Johannes Gihle Bruteig.  

 

 

10. Valg av tellekorps og valg av nytt styre til MF Placebo 

 



Ordstyrer Johannes informerer om gjennomførsel av valget. Hver 

person får 2 min til presentasjon, og 1 min til svar på spørsmål.  

Ønske fra salen om skriftlig valg. Kaja og Heidi fra styret’13 velges til 

tellekorps.  

 

 

o Q: Kan man kan benke noen som ikke er tilstede? 

o A: Nei 

 

Følgende stiller til valg:  

 

- Leder: 

 

o Marianne Jordheim Leirvik 

 

Presenterer seg. 

Q: Noe spesielt du vil utrette? 

A: Viser til prosjektet ”Mitt Placebo” – vil at alle medisinstudenter skal 

føle seg som en del av MF Placebo, og at linjeforeningen skal ville det 

beste for sine medlemmer. Ønsker å fortsette med småarrangement i 

hverdagen og å opprettholde arbeidet styret’13 har gjort.  

Q: Topp tre Placeboarrangementer? 

A: Låvefest, fadderuker, leseplassoppmerksomhet.  

Q: Hva kan toppe Placebo? 

A: Bli født, og å blimedisinstudent. 

Tre spørsmål er oppbrukt og Marianne J Leirvik blir godkjent av 

generalforsamlingen, og er dermed valgt inn som leder av MF Placebo. 

- Nestleder: 

 



o Long Tran 

o Anna Christiansen 

o Dina Bærheim 

 

Kandidatene presenterer seg med diverse kreative innslag.  

Q: Andre aktuelle stillinger? 

A: Nei for Long, ja for Anna og Dina.  

Q: Til Long: Noe du har lyst til å forbedre? 

A: Åpen Studsal, få med flere og gjøre mer ut av dette.  

Q: Til Long: Hva er din indre personlig motivasjon? 

A: Jeg har masse ego – vil ikke nevne noe.  

Etter skriftlig valg blir det avgjort at er den nye nestlederen til MF 

Placebo er Long Tran  

 

- Økonomisjef: 

 

Didrik Kalve Strand benkes, men avslår. 

Det etterlyses mer informasjon om kravene som stilles til dette 

vervet, Heidi informerer om dette.  

 

Q: Hva kunne du fra før? Må man kunne mye? 

 

A: Heidi: Er økonomisk av seg og må kunne tall. Excel regner ut.  

 

Q: Erfaringsskriv? 

 

A: Dette er laget, og vil gi en grundig innføring.  

 

Q: Kommentar fra tidligere økonomisjef Fredrik om at tidligere 

erfaring ikke er nødvendig.  

 



Q: Er det vanskelig å si nei til styret? 

 

A: Styret er stort sett enige om økonomiske avgjørelser – alle vil 

det beste for linjeforeningen.  

 

Disse stiller til valg:  

 

o Anna Christiansen 

o Bror Vebjørn Steen 

 

Kandidatene presenterer seg.  

Q: Kunne Bror tenke seg å stille til et annet verv? 

A: Nei. 

Q: Hvilken dagligvarebutikk handler dere på? 

A: Bror: Der appen mattilbud anbefaler. 

A: Anna: Coop. 

Q: Har dere andre verv som vil ta mye tid framover? 

A: Anna: Bilyd. 

A: Bror: Skuespiller i MedHum-revyen.  

Etter skriftlig valg, blir det bestemt at Bror Vebjørn Steen ser den nye 

økonomisjefen i MF Placebo.  

 

 

- Faddersjef: 

 

o Hallvard Berge Pedersen 

o Pernille Horgmo Jæger 

 

Kandidatene presenterer seg 



 

Q: Hvordan takler dere at ting ikke går som de er tenkt? 

A: Hallvard: Flink til å være impulsiv, tenke utenfor boksen og få ting til å 

fungere. Trekker fram eksempler fra stilling som smisker i BadCom 

A: Pernille: Ikke ta for mye ansvar selv, støtte seg på de rundt seg, være 

kreativ. Lærer av ting som ikke går som de skal.  

Q: Hva slags dåp vil dere kjempe for? 

A: Pernille: Likte dåpen og syntes det var gøy, men er klar over at ikke 

alle følte dette. Ønsker muligens å korte ned dåpen/ta med matpause, 

men ikke å gjøre store forandringer.  

A: Hallvard: Ønsker å bruke kull 13, som var fadderbarn sist, til å vurdere 

om noe skal endres. Synes en dåp skal være tøff, men ønsker å prøve å 

unngå unødvendig mye offentlighet i tillegg til å lage poster som er 

psykisk/fysisk tøffe uten å måtte spise. Vil ta dette opp med resten av 

klassen.  

Q: Har dere hatt verv før, evt.  erfaringer derfra? 

A: Pernille: Pustepilotstyret, styreerfaring herfra og prosjektgruppa i 

NMF. Lært planlegging her.  

A: Hallvard: Visepresident/prevensjonssjef i russestyret, håndballtrener, 

elevrådsleder, kaptein, smiskesjef i BadCom. 

Tre spørsmål er fullført. Etter skriftlig valg er det avgjort at Hallvard er 

den nye faddersjefen til MF Placebo.  

- Festsjef:  

 

Benking av Gjertrud Kjøstolfsen til festsjef, som avslår.  

o Pernille Horgmo Jæger 

 

o Knut Strøm benkes 

 



Kandidatene presenterer seg.  

Q: Hvordan er dere som forhandlere? 

A: Knut: Har gått på NHH og lært å være sleip og få spisse albuer. Har 

sittet som alpinleder og lært å presse priser/avtaler.  

A: Pernille: Ser på seg selv som diplomatisk, men sta. Ikke konfliktsky, og 

tror det hadde gått fint.  

Q: Hvilke egenskaper har dere som gjør at dere er rustet til praktiske 

forberedelser til arrangementer? 

A: Knut: Har bil, vant til å jobbe sammen med andre/planlegge. Har vært 

instruktør i forsvaret og jobbet med å planlegge undervisning, øvelser, 

logistikk. Vant med detaljplanlegging. 

A: Pernille: Organisert, lært dette i prosjektgruppa i NMF. Blir veldig 

engasjert og er positiv. Gjør det som skal gjøres og holder motet oppe.  

Q: Andre verv/forpliktelser? 

A: Knut: Turansvarlig MTG 

A: Pernille: Prosjektgruppa NMF  

Etter skriftlig valg er det bestemt at  Knut Henrik Strøm er den nye 

festsjefen til MF Placebo.  

 

- Sekretær: 

 

o Anna Christiansen 

o Oda Martine Reiertsen 

 

Kandidatene presenter seg. 

Q: Kan dere touch- metoden? 

A: Oda Martine: Innstilt på å øve seg, kan noe 



Q: Oda: har du ordbøker som er fra 1910? 

A: Lar seg inspirere i MS Orch? 

Q: 1-10, hvor kjipt å ikke bli valgt? 

A: Oda: 8 

A: Anna: Skulle gjerne vært overalt, men nå: mest lyst til å være akkurat 

her.  

Q: Noen villige til å stille som økonomi? 

A: Oda: ikke tenkt på det. 

A: Anna: kommer an på krav.  

Etter skriftlig valg, er det bestemt at er den nye sekretæren til MF 

Placebo er Oda Martine Reiertsen 

- IT-Sjef: 

 

Didrik Kalve Strand benkes, men avslår 

 

o Dina Bærheim 

o Pernille Horgmo Jæger benkes 

o Sylvia Isaksen 

 

Kandidatene presenterer seg.  

Q: Styret’13 har jobbet med en ny hjemmeside som det er satt av 

penger til i budsjettet. Forslag til den nye nettsiden? 

A:Dina: Se ordentlig ut og lett å finne fram, og gjøre det spennende med 

bilder. 

A:Sylvia: Har ikke sett på Placebosiden på en stund. Kalender med hva 

som skjer framover, og bildegalleri. 

A: Pernille: Viktig at den er oppdatert, med bilder og noe som gjør folk 

interessert.  



Q: Hvilken level i WoW? 

A: Sylvia: 233 i Candy Crush 

A: Pernille: Jævel på Sims 

A:Dina: Spiller ikke.  

Etter skriftlig valg er det bestemt at Pernille Horgmo Jæger er den nye 

IT-sjefen til MF Placebo. 

- Idrettssjef: 

 

o Johanne Rakner 

 

Kandidaten presenterer seg. 

Q: Kommer du til å bli med til Åre? 

A: Ja 

 Johanne blir godkjent av generalforsamlingen, og er den nye 

idrettssjefen til MF Placebo.  

 

- Blæstesjef:  

 

Lise Brett benkes, men avslår. Disse stiller:  

o Kari Bakke 

o Sylvia Isaksen 

 

Kandidatene presenterer seg.  

Q: Hvordan ville dere blæstet, om dere ikke kunnet bruke video? 

A: Sylvia: I person. Mest mulig snakk med folk direkte, ellers bruke 

internett. Skuespill, dramatisering.  

A: Kari: Liker sånn det har blitt gjort i år, med kostymer i forelesning. 



Q: Overbevis meg til back to school! 

A: Kandidatene overbeviser på hvert sitt vis.  

Q: Har dere tanker/ideer til å få opp stemninga i eldre kull? 

A: Sylvia: Holde det kort og konsist. 

A: Kari: Spille på det som får oppmerksomheten deres.  

Etter skriftlig valg blir det avgjort at Kari Bakke er den nye blæstesjefen 

til MF Placebo.  

 

11. Eventuelt – meldes inn på starten av møtet. 
 


