
Styremøte #2  
Placebostyret 2017  

MTG23 – 14.00ish 23.02.17  

To-do-list	 	
Julie	 • Printe	ut	saksliste	neste	møte	

• Gi	beskjed	til	PSI	om	at	vi	ikke	kan	komme	på	ballet	
Frida	 • Tar	ansvar	for	møtemat	til	neste	møte	

Kristian	 • 	

Nora	 • 	

Idunn	 • 	
Karolina	 • 	
Sophie	 • 	
Andrea	 • 	

Håvard	 • 	
Alle	 • Reklamere	for	Absolut-konseptfest	på	alle	mulige	arenaer	

 
1. Velkommen v/Julie   
2. Check-in (hva har du gjort siden sist i 1 setning) (2min)   
3. Møteskikk 2.0 (3 min) 
4. Linjeledermøte 

a. Immatrikulering onsdag fordi rektor er i Arendal. Karolina og Julie snakker med 
Hilde Grimstad om å flytte vår imm. til tirsdag.   

b. Alle foreninger på Øya må søke SiT-støtte via Placebo   
c. Psykisk helse-dag   
d. NTNU-styret vil ha søkere   
e. Medlemsskap   
f. Online vil ha venner til fest   
g. Det blir ikke styreball i vår  

5. Konseptfest v/Sophie og Håvard (10 min)   
6. Fadderkomité v/Karolina (30 min)   



7. Årsavtale og/eller fest i fadderuker på Studio 26 v/Sophie   
8. Økonomi v/Idunn (5 min)   
9. Påskeblot (20 min)   

a. Tanker om tema? Få opp ideer som vi kan videreutvikle på slack/neste møte. Forslag 
om påskeegg-jakt.  

10. Idelufting (15 min)  
a. Body world  
b. Styrefest 

11. Daljer v/Karolina(?) (10 min)  
12. Eventuelt (10 min)  
13. Check-out (2 min)  
14. Møtekritikk (3 min)  

 
Velkommen v/Julie   
Frida tar ansvar for møtesnacks fra nå av. 
 
Check-in 
Alle	sier	noen	ord	om	hva	som	har	skjedd	siden	sist	møte,	og	hvordan	dagen	er	i	dag.		
	
Møteskikk 

- Tegn:  
o En finger: innlegg – snakke mer enn 10 sek.  
o To fingre: kommentar – 1 setning.  
o T = saksopplysning: dersom noen snakker om noe, også er det noen fakta 

vedkommende ikke har fått med seg. Prioriteres foran alt annet, prioriteres 
over alt annet.  

o Spørsmål: prioriteres høy – noen lurer på noe, burde svares på slik at 
vedkommende henger med. Spørsmål skal være korte og konsise.  

	
	
Linjeledermøte 

- SIT	ønsker	at	Placebo	skal	søke	midler	for	alle	medisinorganisasjonene.	Dette	er	
vanskelig	for	medisin	da	vi	har	en	veldig	annen	struktur	enn	de	andre	linjene	på	Gløs.	
Vi	sender	mail	til	SIT	og	hører	om	medisinforeninger	kan	søke	separat.		

- Markus	tar	SIT-	og	SL-søkandene	
- Vil	arrangere	psykisk	helsedag.	En	dag	eller	uke	der	man	prøver	å	gjøre	ting	for	å	

sette	fokus	på	psykisk	helse	hos	stressede	studenter.	Har	satt	opp	liten	gruppe	som	
har	begynt	å	jobbe	litt,	men	ønsker	flere	som	kan	bidra	(gjerne	medisinstudenter).	



Opplegg:	å	stille	på	stand	for	å	snakke	med	folk,	og	dele	ut	klemmer	og	kaffe?	
o Folkehelseuka	tar	opp	akkurat	dette	temaet	til	høsten.	Få	til	samarbeid	her,	

istedenfor	å	lage	et	eget	arrangemet?	
- Ntnu-styret	vil	ha	søkere.	Vi	kan	dele	event	og	oppforde	folk	til	å	søke	
- Medlemskap:	kan	ikke	si	at	noen	er	medlem	av	Placebo	uten	at	de	har	samtykket.	

Kan	i	dag	være	vanskelig	å	definere	hvem	som	er	medlem	eller	ikke.	Vi	sier	at	alle	
som	er	medisinstudenter	er	Placebo-medlemmer,	men	det	har	vi	egentlig	ikke	lov	til	
med	mindre	man	har	samtykket	i	form	av	underskrift/betale	medlemskontigent	e.l.	

- Alle	foreningene	kan	arrangere	fester	i	par	med	”venneforeninger”.	Online	ønsker	
venner	til	å	feste	med.		

	
Absolut Konseptfest v/ Sophie og Håvard 

- Blæst	
o Ukens	blæster	er	ferdig.	Bra	jobba	til	alle	sammen!	
o Prøver	å	få	tak	i	timeplanen	til	sykepleiere	og	bevegelsesvitenskap	slik	at	vi	

kan	blæste	for	de.	
o Har	blitt	færre	fester	enn	vi	hadde	planglagt.	
o Dele	ut	flyers	på	Dragvoll,	Gløs,	gamle	HIST	og	pauserom	på	øya.	God	blæst	å	

snakke	med	folk	og	dele	ut	flyers	–	ikke	bare	i	forelesninger.	
o Henge	opp	banner?	

§ Brukte	lang	tid	på	å	lage	banner	i	fjor,	og	det	ble	fort	stjålet.	Det	er	en	
kul	effekt,	men	lønner	det	seg	med	tanke	på	tidsbruk?	

§ Banner	er	en	fantastisk	god	møte	til	å	minne	folk	på	arrangementet.	Å	
henge	opp	banner	i	trappa	på	realfagsbygget	er	veldig	god	PR	–	alle	
studenter	som	har	forelesninger	i	realfagsbygget	må	gå	forbi.		

§ Må	reservere	plass	i	trappen	for	å	få	lov	til	å	henge	de	der.		
o Forslag:	stå	på	stand	i	pauser	og	dele	ut	flyers	og	henge	opp	plakater	neste	

uke.		
o Alle	tar	ansvar	for	å	prøve	å	få	med	alle	man	kjenner	i	Trondheimsområdet	

- Effekter	
o Lys?	Studio	har	ikke?	Type	lys.		
o Glowsticks	
o Premie	

§ Stort	trekkplaster	
§ Økonomi?	
§ Hva	skal	premie	være?	Skal	vi	lansere	hva	premien	er?	

- Vi	burde	poste	ting	på	feeden	til	selve	arrangementen	(fra	Placebo-profil)	
	
Fadderuker v/ Karolina 

- Fadderkomiteen:	
o Pub-pub-ansvarlig:	Arthi	
o Medisinske	fadderuker:	Isac	og	Gunnar	
o Idrettsdag:	Gunnar	(Kristian	hjelper)	
o Immball:	Guro	T		



o Leilihet-til-leilighet:	Stine	og	Magnus	
o Tre	dåpsgeneraler:		

§ Prøve	å	samkjøre	de	to	ulike	løpene	
§ Dåp	er	vanskelig	logistisk	møte.	Julie	mener	vi	skal	prøve	å	bevare	

logistikken	fra	i	fjor,	da	dette	fungerte	bedre	enn	aldri	fjor.	
§ Det	er	umulig	å	få	alle	til	å	døpes	samtidig,	men	kan	prøve	å	få	til	et	

samhold	på	slutten	etter	dåpen	–	f.eks	en	kopp	kakao	eller	lignende.	
Mange	savnet	fellesskap	på	slutten,	og	har	klaget	på	at	man	blir	
overlatt	helt	til	seg	selv	etter	dåpen,	våt	og	kald	og	må	komme	seg	
hjem	på	egenhånd.		

- Kull	16	er	gira	på	fadder/Placebogensere	–	men	IKKE	blå.		
- Kalender:		

o Arkitektfest	med	collegefest-tema	på	Skiboli	på	lørdag	
o Fest	med	EMIL	onsdag	23.8	

§ Fått	dårlige	tilbakemeldinger	på	denne	festen	i	fjor.	Det	var	dårlig	
oppmøte	blant	faddere,	og	EMIL	endret	på	fadderukene	fra	før	
sommeren	(hadde	felles	bli-kjent-fest	med	fadderne	før	sommeren)	

o Immatrikulering	blir	onsdag.	Stand-dag	kan	også	bli	flyttet	til	tirsdag	
§ Vi	ønsker	stand	på	mandag,	siden	vi	vil	starte	fadderukeopplegg	på	

tirsdag.		
o Det	skal	være	mulig	å	informere	på	NTNU	sine	sider	at	vi	starter	fadderuker	

tirsdag.	Vi	bør	også	poste	dette	på	hjemmesiden	vår.		
o Program	som	skal	sendes	i	posten	til	kull	17:		

	
Årsavtale og/eller fest i fadderuker på Studio 26 v/Sophie 

a. Har	fått	forslag	til	kontrakt	for	årsavtale	med	Studio	26.	Innebærer	at	vi	har	en	
avtale	med	dem	om	at	vi	har	våre	arrangementer	der,	også	kommer	vi	inn	med	
medisinkortet	ellers.	

i. Må	man	ha	alle	festene	der	da?	Usikker	hva	kontrakten	faktisk	innebærer.		
ii. Vil	medstudenter	benytte	seg	av	denne	avtalen?	Usikkert.	
iii. Hvis	avtalen	blir	veldig	spesifisert	–	kun	hvis	lokalet	egner	seg.,	kanskje	

mer	positivt?	
iv. Hva	får	vi	ut	av	avtalen,	VIP	kort	og	gratis	inngang	+	bordbestilling.		
v. Må	man	flytte	alle	andre	arrangementer	til	Studio	26?	Studio	skal	være	

førsteprioritet.	Kan	ikke	ha	fester	på	Downtown.		Styret	er	relativt	
negative.		

vi. Enige	om	at	det	er	uaktuelt	–	kan	ikke	binde	oss	til	Studio	26.		
b. Fadderukefest	på	Studio	26?	

i. Flytte	EMIL	festen?	Wildside	suger.		
ii. Er	allerede	ganske	mye	på	Studio	26?	
iii. Kan	være	greit	å	være	en	gang	på	Studio	26	–	alle	får	et	positivt	inntrykk	

av	Studio	26,	kanskje	får	flere	til	å	komme	på	andre	fester	som	vi	
arrangerer	på	Studio?	

iv. Da	MÅ	vi	ha	18	års	aldergrense	i	to	etasjer.	JA	–	det	har	vi	i	fadderukene.		



v. Styret	er	positive	til	å	ha	EMIL	festen	der	–	Sophie	og	Karolina	tar	dette	
videre.		

Økonomi v/Idunn (5 min) 
c. MÅ	ha	kvitteringer!	Får	ikke	refundert	hvis	du	ikke	leverer	kvitteringer.	
d. Har	vi	kort?	Hvorfor	ikke?	

i. Ha	kort	med	hele	summen	til	Placebo	på	ett	kort	–	ha	en	annen	konto	–	
mye	styr	for	økonomiansvarlig.		

ii. Egentlig	skal	alle	overføringer	fra	konto	samsvare	med	kvitteringer	–	
VIKTIG	

e. Møtemat	–	rettninglinjer,	hvor	mye	kan	vi	bruke?	Maks	100.		
f. Gjennomgang	av	kvitteringmappe.		

Påskeblot (20 min) 
g. Tanker	om	tema?	Få	opp	ideer	som	vi	kan	videreutvikle	på	slack/neste	møte.	

Forslag	om	påskeegg-jakt.	Ideer:	
i. ”Lade	opp	til	påske”	–	afterski,	kvikklunsj,	kako	m.	mintuu	osv.	
ii. Ønsker	fortatt	band!	Må	vi	endre	navn?	Påskeblot	2.0	kan	kanskje	bare	

være	navnet?	
iii. Vi	skaper	påskestemningen	–	folket	som	kommer	får	bare	kjenne	på	

påskestemningen,	trenger	ikke	kle	seg	ut	og	alt	det	der	tullet.		
iv. Afterskitema	–	putefyll	på	bakken,	shot-ski	og	masse	annet	”du	er	på	

fjellet”	tema	
v. Påskerebus?		
vi. Opplegg	for	å	bli	bedre	kjent	på	tvers	av	kull		
vii. PÅSKELABYRINTEN!	

h. Forklaring	av	sukkerhuset	v.	Julie	
i. Ideer	om	blest:		

i. Påskeegg	jakt	i	perioden	før	festen	på	Øya	–	med	gratisbilletter	og	drikke	
osv.			

ii. Legge	ut	video	med	hint	osv.		
iii. Karolina:	Lurt	med	drikkebong,	da	må	man	dra	på	festen.		
iv. PÅSKELABYRINTEN!!!	–	”Kor	ska	du	reis	hen?”		

j. Julie	forklaring	av	påskeblot.		
i. Mye	fokus	på	6	klasse,	hvorfor	skal	de	andre	kullene	komme	på	denne	

festen	hvis	dette	er	”deres”	fest.		
Oppsummert:	påskeblot	har	tidligere	vært	en	fest	på	Downtown	hvor	vi	har	arrangert	vors	
for	6.klasse	og	gitt	dem	gule	styrebånd.	Dette	er	deres	siste	fest,	så	det	skal	være	fokus	på	
dem.	Likevel	har	denne	festen	vært	litt	stusselig	de	siste	par	årene	med	dårlig	oppmøte.	I	år	
har	vi	byttet	lokale	og	skal	være	på	Sukkerhuset	(ved	teateret),	her	er	det	plass	til	110stk.	Vi	
vil	lage	god	påskestemning	og	legge	til	rette	for	aktiviteter	der,	men	vi	vil	ikke	ha	et	opplegg	
der	vi	må	organisere	masse	underveis	i	festen.		
Som	blæst	for	Påskeblot	2.0	har	vå	fått	Viggo	Valle	(påskelabyrint-mann	fra	radioen)	til	å	
spille	inn	et	par	snutter,	og	så	legger	vi	ut	små	daglige	rebuser	hver	dag	den	uken	
arrangementet	er.	Målet	er	å	finne	påskeegg	som	vi	har	gjemt	og	lagt	drikkebonger	eller	noe	
annet	inni.		



Idelufting (15 min) HOPPER OVER DETTE PUNKTET 
k. Body	world	–	Torp	kjører	omvisning?	
l. Styrefest	–	For	foreningsstyrene	på	medisin.	Få	”kontroll”.	Hehee.		

Daljer v/Karolina(?) (10 min) 
m. Ønsker	vandredalje	med	stilling	på	–	få	denne	på	bal	medicorum?	
n. Styredaljen	kan	komme	på	immball	hvis	vi	har	fått	vandredalje.	
o. 	JULIE	sjekker	opp	nye	daljer	

Eventuelt (10 min) 
p. Kommunikasjonsmedium	

i. Poster	ting	på	facebook	–	går	ut	til	alle,	ikke	bare	medisin.		
ii. Mail	–	funker	greit,	men	kan	ikke	sende	mail	om	kaffe	på	pauserom.		
iii. Forslag	til	nye	kommunikasjonsmedium:	

1. Snapchat-konto	
2. Ny	facebook-medlemsgruppe	
3. Instagram?	
4. Tilgang	til	kullsider	

q. Møtesnacks	frida	
r. PC	og	mobilforbud	
s. Placebostyret	i	faddergrupper	

i. Økonomien	i	fadderukene	–	økonomisjefen	søker	sammen	med	
faddersjef?	

Bildetagning 
t. Julie	lager	doodle	
u. Festningen	
v. ALLE	må	svare!	

Check-out (2 min) 
2. Møtekritikk	(3	min)	

a. Strenger	på	møtekritikk	
b. 	

	
Utsetter sak om mange kommunikasjonskanaler til neste møte: 

- Facebook	messenger:	Det	haster!	
- Facebook	vegg:	Filer,	blesteplan,	større	greier	–	doodle	osv.	
- Slack:		

	
	


