
Styremøte MF Placebo 29/1/14 

Sted: MTG 21 

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

1. Velkommen v/Marianne 

Litt ekstraordinært. 

2. Ekstraordinær generalforsamling v/Marianne 

Bror trekker seg som økonomisjef. Vi må ha ekstraordinær generalforsamling. Dette tar 

vi på mandag i forbindelse med allmøtet. Prosedyren for nyvalg vil være at styret spør 

om fullmakt til å velge økonomiansvarlig  selv, på bakgrunn av søknader.  (Send inn 

søknader, peeps!) 

3. Trippelcup v/Johanne 

Arrangementer i Nidarøhallen må bookes en EVIGHET i forveien. Dermed blir 

Trippelcup avholdt søndag 16. mars kl 1000-1600 på Gløshaugen. Det vil være tre 

kåringer: Beste kostyme, team spirit og vinnerlag i selve cupen. Antall deltagere på 

banen er 6 personer per lag, minst to av hvert kjønn.  

4. Åpen studsal v/Marianne 

Juleutgivelse av Nocebo = åpen studsal. Dette skjer i morgen, torsdag 30. januar kl 1200-

1400. Serveringen blir appelsiner, gløgg og pepperkaker. Kanskje kommer en gjest på 

besøk? 

5. Helsefestlokale v/Knut 

Knut har snakket med Knut. Tommelen er oppe for kontrakten, men ikke ennå 

underskrevet. 13. mars er dagen, og til da trenger vi 4 vakter. De som stiller vil 

forhåpentligvis bli fristet med reservert låvefestbillett. Kanskje ikke Knut Strøm kan 

komme på selve festen, men han vil ha gjort alt klart på forhånd. 

6. SL-søknad v/Marianne 

Det søkes hovedsakelig om midler til fadderuker og nye arrangementer.  

7. Forslagskasse v/Long 

Den var tom da Long sjekket. Styret tror ikke studentene helt vet om kassen, men pipa 

skal få en annen låt. Det vil bli en forslagskassekonkurranse med gjeve premier. I tillegg 

vil kassa få en mer studentvennlig plassering enn på MTFS, forslagene er på lab eller KS. 



8. Eventuelt 

a) Åre 2015: tentativt 22. -25. januar. Gled dere. 

b) Påskeblot. Arrangementet planlegges å være på D12 9. april med DJ og band. Knut is 

the man, og finner ut det som skal finnes ut. Vi må huske på 6.klassebånd.  

c) Bokskap. Urettmessig klipping av skap har forekommet, dette blir forhåpentligvis 

bedre med én ansvarlig. 

d) Ansvar hos styreleder ved risikoarrangementer (Åre/Trippelcup). Vi trenger en 

beredskapsplan med varslingsliste for hendelser. Uten dette vil alt ansvar ligge på leder. 

e) Studsalrepresentant: Johanne. Et stort ansvar hviler på hennes skuldre. Styret ønsker 

henne lykke til med å huske å si ifra når studsalen må ryddes.  


