
 

 

Referat 6. Placebo-møte 

 2.4.14 

 17:00 

 MTG21 

Tilstede: Johanne Rakner, Knut Henrik Strøm, Hallvard Berge Pedersen, Louise Ekelund, Oda Martine 

Reiertsen, Pernille Horgmo Jæger, Kari Bakke, Long Tran og Marianne J. Leirvik. 

Agenda 

1. Velkommen v/ Marianne 

2. Påskeblotbillettsalg v/ Long 

3. Gjennomføring av påskeblot v/ Knut 

4. 6. klassevors v/ Marianne  

5. Småkos i eksamenstiden v/ Marianne  

6. Grilling i konteparken v/ Marianne  

7. Reserverte billetter til arrangementer v/ Long 

8. Sosialt sammen? v/ Marianne 

9. Date med EMIL v/ Louise/Marianne 

10. Gløsmesterskapet v/ Long 

11. Samarbeid med Kenyaprosjekt v/Marianne 

12. Kontorstuff v/Long 

13. HC-fest v/ Long 

14. Evaluering helsefest v/ Knut 

15. Rot i garderobeskap v/ Marianne  

16. Eventuelt 

17. Møtekritikk 

 



1. Velkommen v/ Marianne 

Sykt bra jobbet denne våren! Det har vært gøy. 

2. Påskeblotbillettsalg v/ Long 

I morgen torsdag kl 12 og 17. Vi fordeler oss på de. Muligens sette opp et ekstra salg på fredag.  

3. Gjennomføring av Påskeblot v/ Knut 

DJ spiller til kl 0200. The Abductors spiller kl 2300. Vi gjemmer påskeegg. Styret har felles til kostyme. 

4. 6. klassevors v/ Marianne  

25 påmeldte så langt, 40 har fått billett til Påskeblot. Oda handler inn til bånd, Louise fikser punsj, de 

som vil ønsker 6.klasse velkommen. 

5. Småkos i eksamenstiden v/ Marianne 

Ja, det vil bli en overraskelse. 

6. Grilling i Konteparken v/ Marianne  

Grilling i Konteparken vil arrangeres i eksamensperioden. Det blir pølser, MS Orch og 

fotballturnering. Tentativt tidspunkt er uke 19. 

7. Reserverte billetter til arrangementer v/ Long 

Alumni får reservert billetter til alle arrangementer. Nocebo får en reservert plass.  

8. Sosialt sammen? v/ Marianne 

Grille sammen hos Knut etter påske. Ellers være litt flink på å spise middag sammen. 

9. Date med EMIL v/ Louise/Marianne 

Mandag 28. april eller fredag 2. mai, vi er invitert til EMIL. 

10. Gløsmesterskapet v/ Long 

Gløsmesterskapet avholdes 16. oktober, vi avholder kvalik mandag 6. oktober.  

11. Samarbeid med Kenyaprosjekt v/Marianne 

Tre studenter har vært på sommerprosjekt i Kenya, og har i etterkant av det begynt å samle inn 

penger. De lurer på om MF Placebo vil være samarbeidspartner.  

Positivt 

Bra sak. 

 

Negativt 

MedHum eller NMF mer relevante partnere.  

Det er ikke organisert prosjekt.  

Da må vi si ja til andre forespørsler senere, og det har vi ikke anledning til. 

MF Placebo er for medisinstudentene, ikke veldedighet.  



12. Kontorstuff v/Long 

Rydd personlig utstyr på kontoret, og legg ting tilbake etter bruk.  

13. HC-fest v/ Long 

Vi er gjerne med på et felles arrangement i høst en gang hvor alumni også vil være invitert. Det vil bli 

avholdt diverse konkurranser. 

14. Evaluering Helsefest v/ Knut 

Det kom 511 betalende gjester, men det var få medisinstudenter. Generelt var det god stemning 

blant gjestene.  

Negativt: Det ble ikke satt opp plakater om kontantbetaling ved inngangen. Gossips vakter hadde 

misforstått ang gratis inngang til de som ikke skulle på Helsefest, men det var det som ble arrangert. 

VIPgjester skulle komme gratis inn, men det gjorde de ikke til å begynne med. 

Godt blæstearbeid. Til senere prøve å samle blæstedagene til så få dager som mulig.  

Det er viktig at vaktene teller betalende gjester, slik at vi har en viss overslag over inntekten før 

pengetelling. 

15. Rot i garderobeskap v/ Marianne  

Marianne sender ut mail til alle om at det må ryddes i garderobene. 

16. Eventuelt 

17. mai 

Vi går i tog. Dette vil bli sagt ifra på Facebooksiden. 

Erfaringsskriv Vaffeldagen 

Dette var et bra arrangement som bør videreføres. Ettersom det ble knapt med vafler allerede fem 

minutter etter arrangementet begynte er det lurt med et erfaringsskriv til neste gang. 

 

 

Har Hallvard noe mer? 

17. Møtekritikk 

Har Hallvard noe her? 


