
Møtereferat 12

Tid: onsdag 1. september 2021
Sted: MTFS og Zoom
Til stede: Brede, Julie, Shurabi, Sofie, Sander, Ada, Elise og Fredrik + Einar (løpende fra klatring:D)
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Velkommen v/Sofie & check in

Korte saker
● Medarbeidersamtale; hvordan og når?

o Videreføre tradisjon fra forrige styre, samtale hvert halvår.
o Hvordan er det å være i styre, hva kan bli bedre, hva kan endres?
o Sofie slenger ut doodle.

● Selskapsmiddag UKA (tirsdag 12. oktober kl. 20.00)
o Selskapsmiddag i regi av UKA for MF Placebo.



▪ Maks kapasitet på 175 pers.
o Blæste

▪ Hvordan?
● Fysisk blæst er best + sosiale medier.

o Fokus på kull19, kull20 og kull21
▪ Påmelding, billettpriser, osv?
▪ Hvordan formidle? Hva skal poenget med middagen være?

● Førstemann til mølla?
● Immball for de som ikke har fått/får være med på immball (kull20)?

● Styremiddag UKA (tirsdag 26. oktober)
o Tildelt 5 plasser

▪ Sofie sendt mail, spurt om flere plasser.
● Tog UKA (lørdag 9. oktober kl.12.00)

o Estimert 20-30 stk, tar med Pelle!
o Kan ikke stille med festlokale (men blir gjerne med på fest:D).
o Blæste?

● Fast møtedag; når?
o Ekstramøte neste torsdag, diskusjon låvefest.
o Fast møtedag: torsdager kl. 16.15-18.00, partallsuker.

● Ball og styrevors v/Shurabi
o Shurabi legger ut skjema (Slack)

▪ Oppdateres jevnlig – sjekk skjema FØR du sender mld til Shurabi.
o De fleste immball utsatt/avlyst sjekk skjema!
o Gaver, 100-150kr.

● Busser Åre v/Ada
● Internarrangement styret?

o Middag 9. september, etter møte.
▪ Sofie legger ut innlegg.

Diskusjonssaker
● Låvefest v/Einar

o Gjennomførbarhet
▪ Er det forsvarlig å gjennomføre den satte datoen?

● Må skje betraktelige endringer innen den tid:(
▪ Eventuelt sette ny dato hvor vi kan gjennomføre på den måten vi vil?

● Foreslå 13. oktober som førstepri og 20. oktober som andrepri?
o Foreslår datoer under UKA – dersom større arrangementer

slippes må låvefest kanskje utsettes.
o Eventuell arbeidsfordeling

▪ Einar laget dokument – deler på Slack.
o Billettsalg

▪ Vente til vi vet dato sikkert.
o Busser v/Ada

▪ Ringe å booke om busser til 13/20. oktober.
▪ Spørre om AUX – brenne CD hvis ikke?
▪ 240 plasser totalt

● Edruvakter medregnet i totalen?
o Blæste – låvefest utsatt, men kommer tilbake med ny dato!

● Merch v/Shurabi
o Hva?



▪ Genser
● Liten og stor logo?
● Logo foran og bak?

o Intern stemming før det legges ut.
● Retro-gensern på nytt!

▪ Sokker, bokser, kaffekopp, handlenett, osv? Shurabi sjekker opp muligheter.
o Arbeidsfordeling

▪ Neste møte!
● Mediedekning fadderukene

o Hvordan vil vi gå frem?
▪ Sofie har først og fremst ansvar, men har resten av styret å snakke med.

● Kommer ann på spørsmål og setting:
o Dersom Placebo som forening nevnes/konfronteres – snakk

med resten av styret først.
▪ Trygghet for leder, og andre styremedlemmer, å

kunne konferere med andre dersom man er i tvil om
spørsmålet eller føler man skal trå varsomt i sitt svar.

o Ansvarsfordeling.
▪ Sofie først og fremst ansvar.

● Resten av styret støtter og sier sin mening.

Eventuelt
● Spark

o Problem – funker for noen, funker ikke for andre.
▪ Finne en annen løsning på mail?

● Sander sjekker opp outlook (?) og Elise sjekker andre muligheter.
● Cava-søndag m/EMIL

o Dato: 12. september.

Møtekritikk & check-out
● Møteskikk litt på avveie, men veldig effektivt møte!
● Chatten er ment for sosiale ting – send heller melding til Sofie hvis man har større ting på

hjertet, som legges inn i sakslisten.

To-do til neste møte

Navn TO DO til neste møte
ALLE Tenke merch

Sjekke immball-oversikt
Medarbeidersamtale

● Fylle ut doodle som Sofie legger ut om
medarbeidersamtale

Svare på mld styre-middag
Sofie Medarbeidersamtaler

● Doodle
UKA

● Selskapsmiddag og styremiddag
Sosialt for styret

● Middag



Cava-søndag m/EMIL
Shurabi Merch

Oppdatere skjema immball
Sander Fadderuke

● Evalueringsskjema
Potet (for første gang:D)

Fredrik Potet
Einar Låvefest

● Snakke med band og låve om ny dato.
Elise Låvefest

● Informere om at låvefest utsettes (OBS!
Kommer ny dato!)

Mailingliste
MF Placebo-hjemmeside

● Godkjenne nye medlemmer
Insta

● Takke for to fine fadderuker:D
Brede Åre

Potet
Julie Tapt arbeid som følge av sperret

Placebo-konto:S
Refusjoner fadderukene

Ada Busser
● Låvefest

o Booke ny dato
● Åre

o Booke busser


