
Styremøte MF Placebo 19/2/14 

Sted: MTG 23 

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

1. Velkommen v/Marianne 

Takk for en fin hyttetur. Den var hyggelig og produktiv. 

2. Samarbeid med NMF v/Marianne 

NMF har foreslått en avtale om faddeukesponsing. Styret er positiv til at Marianne og 

Tobias utarbeider og skriver under rapporten. 

3. Helsefestblæstfilming v/Kari 

Vi må komme i gang med resten av filmingen så fort som mulig. Kari redigerer hele, med 

innspill av resten når det passer Kari. 

4. Helsefestblæst v/Kari 

Vi må begynne å planlegge blæsten 2 uker før festen. Alle er med og blæster på medisin, 

for de andre  fakultetene lages det en plan. Vi tenker å henge opp nedtelling på 

Gløshaugen og på Labsenteret. Litt på siden: Styrevors på EMILkjelleren med hvertfall 

EMIL, men kanskje også Broderskapet og Leonardo. 

5. Trippelcupblæst v/Johanne 

Vi legger inn en liten Trippelcupblæst på slutten av Helsefestblæsten. Vi søker støtte fra 

SiT, men vi kan også høre med butikker direkte om de ønsker å sponse oss. Johanne 

ordner premier på forhånd. Vi kan kanskje få folk til å bli helt til finalen ved å invitere et 

foreleserlag. 

6. Hjemmeside v/Pernille og Long 

Ny hjemmeside er relativt ferdig i løpet av  2 måneder.  Styret ønsker et MF Placebo-

domene for å lettere redigere siden.  

Det foreslås å legge bokskaplister tilgjengelig. For at det ikke skal være tilgjengelig for 

alle i hele verden foreslås et passordbelagt Googledocs.  

Den nye siden vil ha kontaktinformasjon på styremedlemmene, det vil være en side for 

æresmedlemmer og studentorganisasjonene vil få postet sine eventer. 



7. Økonomi v/Louise 

Louise opplyser om permen. Vi har nå blitt registrert i Brønnøysundregisteret. 

Vi har diskutert å bytte bank med tanke på renter, men det er uvisst hvor mye arbeid det 

vil bli for hvilken nytte. For å gjøre dette må uansett kontoene føres over til Louise, som 

er en tungrodd prosess, men nødvendig. 

Styret vil gjerne ha en artikkel i Nocebo om økonomien i Placebo, for å skape bevissthet 

om hvorfor vi gjør som vi gjør med for eksempel sparekontopengene. 

Louise og Long har en utstyrsliste hver, disse må synkroniseres. 

Faddere må bli informert om hvilke utlegg man får refundert og ikke.  

8. Bilder på veggen v/Marianne 

Vi må få opp bilder. Fellesbilder ble valgt. 

9. Placebok v/Long 

På grunn av mye unødvendig styr å gjøre dette direkte etter Generalforsamling, foreslås 

det å gjøre det på Inn/Utmiddagen.  

10. Låvefestdato v/Knut 

Det blir fredag 19. september, dagen før Badekarpadlingen. Oda bestiller buss. 

11. Juleblotlokale v/Knut 

Idémyldring. Studenterhytta må bestilles innen 1. april. Er det mulig å avbestille? Hva 

med å bruke låven? Har St. Olavs noen hytter? 

12. Prosjektuke oktober v/Marianne 

Vi har blitt invitert med til å arrangere prosjektuke om psykisk helse med NMF og 

Psykolosjen. Vår rolle er primært å bli med å arrangere en avslutningsfest. Styret mener 

det er en god idé, morsomt,  bra prosjekt å bidra i og en rolig måned. Per tid har vi ikke 

noe mer informasjon tilgjengelig. Dette er helt greit å bli med på om det ikke blir masse å 

gjøre, og absolutt gjennomførbart om Psykolosjen og NMF bidrar med blæsting. Vi kan 

fikse lokale.   

13. Forslagskasse v/Long 

Postkassen er satt opp på biblioteket. Den skal males rød. 



14. Eventuelt 

a) Arrangement i stedet for Gløsmesterskapet? 

Etter litt frem og tilbake har vi funnet ut at vi ønsker å arrangere en 

Besserwizzerturnering i oktober. 

Det er planlagt åpen studsal en gang i uke 13, tentativt onsdag 26. mars. 

b) Fadderuker 

Vi må få frem at det er Placebo som arrangerer fadderukene, og passe på å være synlige 

for de nye. 

Det vil bli arrangert en oppstartsfest for fadderne fra MF Placebo, Leonardo og 

Broderskapet for at vi skal bli litt kjent før Collegefesten. Det er foreslått avholdt natt til 

1. mai, som Fargefest. 

c) Middag og kos 

Vi bør ha middagsmøter med styret, eventuelt spillkveld, curling eller noe annet 

hyggelig. I nærmeste fremtid kan vi ha det som middag og grønn sone for Volvoxgave. 

d) Kostyme helsefest 

Vi må begynne å idémyldre. 

e) Fest med Broderskapet og Leonardo 

Broderskapet ønsker å arrangere Great Gatsbyfest på Skiboli med oss og Leonardo 29. 

mars. Dette passer dessverre ikke, da flere forskjellige medisinske foreninger allerede 

har lagt planer. 


