
Styremøte 4.9.14 
 

1. Vekommen! Dette skal bli et effektivt møte. Fint å se dere alle. 

2. Låvefest. Knut har laget en plan med forberedelser og ansvarsfordeling. På låven er det 240 plasser pluss 

styret, og fire vakter fra EMIL. BIG BOY får 500 kr mer i år, totalt 7500. Han har med alt selv og fikser transport 

selv. Bussene går som i fjor, 1 buss 1900, 5 busser 1930. Returen er 1 buss 0045, 5 busser 0130, samt en 

minibuss til styret og EMIL litt over 0200.  

Innkjøp. Vi kommer til å ha bardrift. Til det trenger vi å handle inn øl, pølser, glass, kopper og sprit. Det var litt 

for mye av alt i fjor, foruten kopper. Long, Hallvard og Knut er handlecrew ons 17. september, turen går til 

REMA Lade. Innkjøpsplan er 9 liter kalinka, 60 6-pack Dahls og 2 pølser per hode, i stedet for 3. 

Pølsehemmelighet annonseres på bussen.  

Bussen. Pernille har ansvaret for musikk og brenner CDer til bussturen. Oda lager krysselister og infoark til 

opplesing på bussen. Oda bestiller en ryddemaxitaxi til styret og EMIL av Thorleif.  

Barsalg. EMIL selger, Louise fikser veksel.  

Utstyrliste, Det finner en liste over utstyr som skal med, denne legger Knut ut. I tillegg informerer han EMIL. 

Swingkurset. Kurset blir avholdt 17. og 18. september kl 17-19 (redigert starttidspunkt pga Ex.Phil i etterkant) 

på MTFS. Instruktører fra SiT-Swing stiller gratis for MedHum. Det blir servert mat i pausen, pizzaboller og frukt. 

Påmelding til dette skjer i forbindelse med fæstblæst. 

Antrekk. Vi har felleskjøpdresser. 

3. Låvefestblæst. Vi kjører intensivblæst mandag og tirsdag. Kari lager ny plan. Det blir samme sang, men med 

ny entré.  

4. Bartenedtelling. Bartene til Hallvard, Long (det ble Knut i stedet) og Johanne blir satt under lupen av Kari.  

5. Billettsalg. Billettsalget vil foregå onsdag 10. sept kl 18 på Lab. Long printer billetter. VI kjøper inn sjokolade 

vi deler ut til køen. Louise fikser veksel. 

Salg utenom køen. MedHum har fått reservert to billetter, Nocebo har to billetter, samt syv personer som har 

vært vakter på BTS og Helsefest. 10 elever i 5. klasse og 20 elever 6. klasse kan få reservert billett, så fremt de 

er på utplassering. Alumni, takk for innsatsen, dere skal også få slippe å stå i køen. Ellers er kun skole er gyldig 

grunn for dobbeltkjøp. Utplasserte betaler 150 kr inn til hovedkontoen. 

6. Studsalsaken. Oppsummering av brev, møter og referater. Første steg er at vi har ryddet mye av det som har 

vært på studsalen ned på nytt lager i kjelleren. 

Studsalen er ikke det sosiallokalet vi trenger og ønsker på medisin, og har heller aldri vært det. 

7. Gløskvaliken. Onsdag 8. oktober arrangerer vi kvalik, før Gløsmesterskapet går av stabelen 16. oktober i 

Storsalen på Samfundet. Det konkurreres i Ingeniørspillet. Kari lager Facebookevent etter Låvefest. 

8. Update nettside. Grunnet sykdom har ny nettside tatt lenger tid enn forventet. Siden vil være oppe før jul. 

Den vil være litt som nå, bare mer funksjonell. Betaling av oppdraget ser vi an til vi ser resultatet. Nettsiden 

skrives i et program som er enkelt å bygge på for neste IT-sjef. 



9. Daljer. Vi ferskeste i styret fikk vår bronsedalje på vårt immball, men hva med toårsveteranene? Til senere år 

ønsker vi utdeling av sølvdaljene i samme anledning. For at Marianne og Long skal få vist frem daljen sin mens 

de fremdeles er i styret, vil de få den utdelt i nærmeste fremtid.  

10. Immballet. Vi har fått klager på høyt alkoholkonsum. Til neste år bør vi be om å ikke få drikkegaver til 

styrevorset.  

11. Eventuelt 

Badekarpadlingen. De er allerede godt i gang, både med terror og show. Vi vil ikke være koblet til noe 

infiltrasjon. Penger er fiksa. Vi på medisin må prøve å få med folk på showfremvisningen. 

Skap. Vi har fått ny avbitertang, faktisk en stor og en liten. Dermed har vi Big Scissor, Little Scissor og Just 

Normal Scissor. Verdiskap som nå står i kjelleren på KS skal bli flyttet opp i andre etasje. Stålskapene på Nevro 

og på Lab skal ut. Nye skal skal bli bestilt til Nevro. 

Innkjøp. Nye lamineringsark er innkjøp. Det er behov for penner. Vi må være obs på at ting skal legges tilbake.  

Regnskapet til fadderukene stemmer ikke totalt, men under på hver enkelt post. Det må kanskje revideres til 

neste år.  Vi skal senere ha en ordentlig gjennomgang av fadderukene, med hvert arrangement. Vi har ennå 

ikke fått penger fra DMF og NMF.  

Psykologifest. Vi har ikke hørt noe. Avventer. 

Bal Medicorum. Skal vi gå inn for en 3 års avtale med Britannia? Knut ser avtalen slik den er nå som en dårlig 

avtale. Dessuten vil det trolig være for liten plass for et jubileum, slik som Bal Medicorum 2016 vil bli. Vi tar 

mer om Bal Medicorum neste gang. 

Forslagskassa var tom. 

Bra møte. 

 


