
Møtereferat 16

Tid: 21.10.2021, kl.12.15-14.00
Sted: Øya Helsehus, ØHU3
Til stede: Hele styret:D
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Velkommen v/Sofie & check in

Korte saker
● Merch

o Arbeidsfordeling
▪ Bestillingsskjema i kullgrupper (Shurabi).
▪ Promotere på face og insta.

● Følg med på Slack!
o Splitte merch?

▪ Noe av merchet kommer ikke før i desember – «truser til jul».
▪ Splitter merchet i to omganger:

● Første runde: genser, kopper og nett.
o Pris per genser – 350kr (inkludert frakt)

● Andre runde: undertøy.



● Busser låvefest
o Endre bussbestilling:

▪ Til Fremo gård: 5 busser kl. 17.00
▪ Fra Fremo: 3 busser 01.00, 2 busser 01.30.

o Maxitaxi/nabobil til styret + EMIL kl.03.00?
▪ 240 plasser mot at det er 8 edruvakter – EMIL stiller med hvor mange?
▪ Leie nabobil for å få med alt ned fra låven?

● Diskuterer videre neste møte.
● Blæst låvefest: tidspunkt

o Blæste neste uke – viktig å få frem billettsalg 9. oktober kl. 17.00.
● Swingkurs før låvefest: tidspunkt?

o Sofie på saken.
● Utlån til andre foreninger

o Her må det strammes inn!
▪ Begynne med utlånsliste for at ting skal bli returnert?
▪ Endre kode på skap til nøkkel bassenrommet?

● Sofie hører med de andre styrene.
Diskusjonssaker

● Fakfest: hva gjør vi?
Studio 26 har vært litt vanskelige og misforstått litt, og har ikke satt av 4. november til
oss. Vi har da valget om å slå oss sammen med P4-festen som skal være på studio 5.
november, eller finne en annen dato (noe som er vanskelig med tanke på at de fleste
torsdager og helger er fullbookede fremover).

o Bytter til fredag 5.oktober med de andre fakultetene på P – «P6-fest».
▪ Hvert fakultet har eget tema – MH gønner halloween-tema.
▪ Inntekter til Placebo:

● 800kr totalt for å delta for MH-fakultetet – skal det deles på de ulike
foreningene på MH-fakultetet eller skal Placebo betale?

o Placebo betaler.
o Tar ikke inngangspenger – de andre fakultetene tar ikke betalt

for inngang, ser ikke bra ut hvis Placebo skal gjøre det.
▪ Vors-roulette er fortsatt planen – Einar fikser.

o Blæst
▪ Fysisk vs. Digital – kjører begge deler!

● Flytter låvefest-blæst til uke 46, blæste fakfest fysisk uke 45 fra
mandagen av.

● Gønner ut video som ble laget før dato ble flyttet, med endringer.
● Låvefest

o 240 plasser, 8 edruvakter.
o Hva må gjøres?

▪ Finne band og signere kontrakt.
▪ To-do liste i Placebo-driven.

o Billettsalget:
▪ MTFS, 9. november kl. 17.00.
▪ Vipps.

● Immball: pins og leker
o Tradisjon å gi ut pins til nyeste kullet – kjører samme i år, i tillegg får kull20 som ikke

var på immball i fjor.
o Må bestille lerker – Julie på saken.
o Styret: 10kr per pin – må betales inn – sjekk Slack.



Eventuelt
● Åre

o Har fått 11 ekstra sengeplasser – venteliste på 5 stykker.
Ref. Forrige møte – skal vi si ja til plassene eller takke nei?

▪ Takke ja – de på venteliste får plass og må finne 6 til som vil.
▪ Takke nei og beholder de 261 plassene vi har per i dag.

● Kan høre om det er mulig å takke ja til seks plasser.
● Brede fikser.

o Busser – hvor mange ekstra busser trengs?
▪ Legges ut innlegg i løpet av de nestee ukene, haster ikke (enda).

● Styremiddag m/UKA
o Tirsdag 26. oktober – oppmøte kl. 16.00 på Samfundet.

● Julekortbilde
o Stemme på Google-skjema.

Møtekritikk & check-out

DAGENS MØTEQUOTEs:
Sofie: «Jeg skal gå knask eller knull i år jeg».

Løs diskusjon om pins og lerker:
Einar: «Det er 1000 pins på bassengrommet, det er 10 000 kr i verdi
det».  Brede svarer (litt eplekjekt): «Det er helt riktig matematikk det
Einar».

To-do til neste møte

Navn TO DO til neste møte
ALLE Telle opp pins og betale 10kr per.

FØLGE MED PÅ SLACK!
Sofie Utlån

● Felles mail til alle kull om missing
felleskjøpdresser + informere om at
det ikke er fritt frem med utlån!

Swingkurs
Sjekke opp sjenk til fakfest-vors på studsal

Shurabi Merch
Julekort

● Mekke google-skjema.
Sander Låvefest

● Einars høyre hånd
Fredrik Blæsteuke

● Mail til forelesere
● Opplegg

Planlegge låvefest-blæst til uken



Bestille masker
Hjelpe til med merch

Einar Snakke med Studio 26
Lande fakfesten
Underholdning låvefest
Facebook-arrangement til fak- og låvefest

Elise Fakfest
● Plakat

Låvefestplakat
Blæste begge på insta og hjemmesiden

Brede Åre
● 11 ekstraplasser
● Betale depositum til Skistar
● Purringer

Julie Fakfest
● Billettpriser

Innlegg om pins (Slack)
Se over Åre-budsjett
Mail om lerker
Merch-priser
Årefaktura
Betale tilbake immball-billetter (styret)

Ada Undertøy immball (styret) – innlegg på
Slack

● Nipplecovers til jentene
Låvefest

● Endre bussbestilling
Åre

● Bestille flere busser


