
Styremøte MF Placebo 20/1/14 

Sted: MTG 21 

Tilstede:  Marianne, Long, Bror, Hallvard, Pernille, Johanne, Kari, Knut, Oda 

Bursdagssang for Long. Hurra! 

1. Velkommen 

Leder ønsker nytt styre velkommen. Hun har enorme forventninger, og tror dette blir et 

godt år med et bra styre. 

2. Forventninger til og tanker om året  

Oda, sekretær: Gleder seg. Klar for å skrive referater. 

Hallvard, faddersjef: Liker styret. Kommer til å fokusere på faddersaker. 

Pernille, IT-sjef: Det blir spennende med IT, håper på å lære masse. Gleder seg. 

Johanne, idrettssjef: Spennende. Ønsker å følge opp det forrige styrets gode arbeid. 

Bror, økonomisjef: Dette kom litt brått på, men vil være en fin, seriøs utfordring. Artig. 

Kari, blæstesjef: Målet er å snakke med alle i første klasse. Blæstingen skal fenge alle.  

Knut, festsjef: Gleder seg. Placebo er fest, og målet er å gjøre Placebos fester bedre, og 

jobbe for et godt styremiljø. 

Long, nestleder: Fjoråret var et veldig bra år. Long ønsker å gjenta det, bare enda bedre. 

Denne gangen vil han fokusere på Placebo, i motsetning til forrige år, da han også hadde 

styreverv i MSO. 

Marianne, leder: Som faddersjef i fjor, fristet sjefing til gjentagelse. Tanken er å gjøre 

som i fjor, men ikke slavisk. Lederen er åpen for nye ideer, og ønsker spesielt input om 

småting. Alle er styremedlemmer, vi gjør alt sammen. Styrelivet er en livsstil, og vi skal 

gjøre mye gøy, med blæsting, kosekvelder og gjerne paintball. For at styremøtene ikke 

skal bli for lange, vil møtehyppighet være cirka annenhver uke. Den nyvalgte lederen 

gleder seg! 

Følg med på Facebook. 

3. Placeboåret 2014 

23.-26. januar: Åre 



17. februar: kvalik til Gløsmesterskapet, ingeniørspillet 

14.-16. februar: hyttetur m/alumni, begynne å lage sangbok 

13. mars: Absolut Helsefest på Gossip, utkledningfest 

22. mars: trippelcup i Nidarøhallen, lørdag på dagen, utkledning 

9. april: påskeblot, trolig på D12. Siste Placebofest for 6. klasse, gjøre litt stas på dem 

mai: grilling i konteparken, ikke grining. I starten av mai, når det blir avhenger av været.  

Fotballcup arrangeres. 

17. mai: gå i tog 

mai: lesesalkos? 

juni og juli: FERIE 

august: fadderuker, immatrikulering 12. august 

Dåpsfest: satser på å ha festen på Riggen  

august/september: immballperiode 

september: badekarpadlingen, de som var med i fjor sier ifra til kull14.  

september: låvefest på Fremo gård, swingkurs i forkant 

oktober: linjestyrefest, arrangeres i samarbeid m/EMIL 

november: juleblot, studenterhytta?  

desember: julekveld? Noe hyggelig. Feire jul sammen?  

januar: generalforsamling, BTS, Åre 

4. Erfaringsoverføringsmøter  

Vi skal ha møte med vår forgjenger om arbeidsoppgaver.  

5. Inn/Ut  

Vi skal ha middag og gå ut med det gamle og det nye styret. Middagen vil bli hos Knut, 

trolig onsdag 5. februar eller torsdag 6. februar.  



6. Nærmeste kommende arrangementer  

a) Gløsmesterskapet kvalik 

- Tentativt mandag 17. februar 1800. Vi må blæste for at folk skal komme og heie 

på finalen på Samfundet.  

b) Helsefest, Helsefestblæst 

-  13. mars. Her må vi blæste masse, særlig for helsefagstudenter. Kreativitet.  

c) Trippelcup 

- 22. mars i Nidarøhallen. I fjor var det fotball, volleyball og kanonball. Dette er et 

lavterskeltilbud. Sunn servering i fjor. Hvordan får vi folk til å bli i hallen til 

finalen?  

d) Påskeblot 

 9 april. Det var krimblæst i fjor, men vi bestemmer og får lov til å være kreative. 

7. Blæsting  

Man må gå litt tidligere fra forelesninger nå og da. Grønn hatt.  

8. Stud.salmøte – hvem kan stille?  

Long stiller. Det er kommet et forslag om et driftsstyre på studsalen. Saker styret skal ta 

for seg er rydding, innkjøp og tilganger. For øvrig er det bare for styremedlemmene å 

bruke Placebokontoret, men det skal holdes ryddig. 

9. SL-søknad  

Fristen er 1. februar.   

10. Gensere + sløyfe v/Long 

Sløyfer: alle vil ha.  

Genser: Print vil være logo, navn og verv, ikke år. 

11. Bildetakning av nytt styre  

Vi kombinerer helsefestidémyldring og bildetakning mandag 3. februar 1700.  

 



12. Eventuelt ( meldes inn ved starten av møtet) 

a) Jubileer. Både Aarhønen og Leonardo har invitert til når vi er på hyttetur. Long vil dra 

likevel. Deltagelse på slike fester er frivillig, gøy, og man blir kjent med andre styrer. Vi 

lager gaver.  

b) Mail. Vi får masse mail. Marianne svarer. Må noe diskuteres, gjør vi det på styremøte 

eller Facebook.  

c) Ny nettside. Placebo har hatt planer om ny nettside i over 2 år. Tidligere har det vært  

gratis uten en tidsgrense, men nå har vi spurt om en deadline mot betaling. Siden vil 

være åpen for alle, men med en innloggingsfunksjon med bilder og forum for kjøp og 

salg av bøker. Long har kontakt med designer, Pernille er med i prosessen med Long.  

d) Marka rundt, stafett på langrenn, 15. februar. Startkontigent er 600,- /lag. Styret tar 

ikke ansvar for påmelding, men videresender mottatt mail til medisinstudentene. 

e) EMIL/Placebokjeller. Medisin har ikke egen kjeller, men vi deler kjeller med EMIL. 

Målet er å bruke den kjelleren, men vi har ikke noe forhold til kjellerkultur. Vi burde hatt 

kjellerstyre, kjellersjef og  ikke minst en kjeller på Øya. Gode forslag om noe sånn mottas 

med takk.  

f) Økonomitanker. Placebos sparepenger skal brukes på å arrangere jubileum. Bror 

sjekker hvordan renten er i forskjellige banker. Man husker ikke om man betalte 10 kr 

mer på en billett, men at man fikk det lille ekstra.  

g) Gledelige småting. Det kom forslag om å dele ut kaffe og kjeks i forelesningspauser.  

h) Forslagskasse. Long sjekket. Den var tom. 

 


