
 

 

Møtereferat 6  
 
Tid: Torsdag 25. mars 2021, kl.16.15 
Sted: Zoom 
Til stede: Alle! 
 
 
Velkommen v/Sofie  
 
Check in  
 
Korte saker:  

• Placebo Vlogs v/Fredrik  
o Snapchat-story for styret  

§ Hver sin dag  
§ Vlogge det man gjør, housetour +++ 

• Liste med datoer  
o Hver niende dag, frem til sommeren/over sommeren? 
o Sofie legger ut dokument + lager story 

 
Diskusjonssaker:  
 

• Premiering bingo  
o Liste fra NMF av de som får lodd i trekning 

§ 16 rekker til sammen som er sendt inn 
o Hvordan? 

§ Zoom 
§ Planlegging  

• Møtes 1 time før, rett etter neste møte  
• Én og én trekker  

§ Promotering  
• Legge ut link til trekningen/sende til de som har sendt inn rekke 

§ Premier  
• Hvordan velge ut beste bilde? 

o Sofie snakker med NMF  
§ Når?  

• Torsdag 8. april, etter styremøte   
o Videreformidle til NMF  

 
• Hyttetur/hytteturdato v/Elise  

o Planlagt 17-19. april  
§ Nye restriksjoner – konsert med Bilyd og Foetus flyttet til denne helgen 

• Må se ann restriksjoner og om konsert flyttes igjen.  
• Ha helgen 9-10. april som back-up.  

o Holde planlagte helger åpne!  
§ Sensommer-hyttetur?  

• Før fadderukene  
• Ukedager eller helg – fleksible  

§ Diskutere videre neste møte  



 

 

 
• Fadderukene v/Sander  

o Spørsmål til styret fra fadderkomitéen  
§ Pub-til-pub:  

• Forslag om pausepost m/pølser og brus  
o Økonomien kan være en stopper  

§ Mulig løsning: 
• Selge pølser for en billig penge 
• Spørre på forhånd hvem som vil ha mat + 

Placebo stille med grill 
o Vippser til Placebo  

o Marinen langt unna sløyfene 
§ Kan bli kastet ut av Marinen  
§ Finne et mer sentralt sted? 

• Park under Gamle Bybro 
o Noen ende opp med pausepost?  

§ Digg/kjipt? 
§ Vanlig at faddere legge ut penger for ting og tang  

• Småting som kopper, chips, osv.  
§ Immball-komitéen  

• Spons og økonomi:  
o Fått avslag på spons fra Danske Bank og avventer svar 

fra Nmf 
o Spørsmål om Placebo kan sponse depositum til lokalet 

§ Får igjen overskuddet av billettsalget 
§ Alle utgifter betales med inntekter fra billettsalg  
§ Depositum = halvparten av leien  

• Høre med Thon Hotel Prinsen om annen 
løsning på betaling av depositum  

• Problem: depositum skal betales før 
billettsalget 

o Løsning: sette fristen for betaling 
av billetter tidligere?  

§ Hype immballet fra starten 
av fadderuken! 

§ Tror ikke det blir problem 
å få folk til å melde seg på  

 
§ Lavterskeltilbud 

• Penger blir ikke godkjent av SiT før planen for pengene er satt  
o 60kr per pers – faddere spise sammen (sosialt tilbud) 
o Pengene overføres til Placebo  
o Sander snakker med gruppeledere  

 
Eventuelt:  

• Placebo-gensere 
o Ny bestillingsrunde?  

§ Annen merch enn bare gensere? 
• Nett, kopper, sokker, kaffekopper, undertøy, osv.  



 

 

§ Designer litt ymse merch og setter øvrig grense for hvor mange som må 
bestille for at det skal bli tatt videre  

• Idèmyldring fremover 
§ Promotere gensere/merch på Tour d`lle? 

• Se ann kvantitet til da  
§ Blæstevideo til ny merch  

 
• Ball Medicorum januar 2022  

o Vanskelig med spons  
o Finne ballkomité til Ball Medicorum kjapt etter Jubileumsballet 2023 

§ Blir dessverre ikke Ball Medicorum 2022:( 
o Jubileumsballet  

§ All innsats legges her 
 
Check out  
 
Møtekritikk  

o Dersom noe skal tas videre neste møte – ikke bruke for mye tid på det.  
o Sløv møteinnkalling hehe 

 
Diggepunkt  
 
Dagens møte-quote:  
Einar: «Neste møte er ikke neste torsdag? For da er jeg full:)» 
 
 
 
Hvem? TO DO til neste møte  
ALLE Merch  

o Idémyldring til merch  
 
Placebo Vlogs  
o Legge inn datoer når man vil ha  
 
Ta ned bingo-plakater når man er tilbake på 
skolen  

Sofie  Placebo Vlogs  
o Legge ut dokument med datoer + 

vlogge i dag  
 

Admin-greier  
 
NMF  

o Vil de være med på premiering? 
 

Shurabi  Potet  
 

Brede  Åre 
o Høre med kontaktperson i Åre 

angående hytter  



 

 

Potet  
Elise o «God påske»-innlegg/story (insta) 

o Henge opp bilder på MTFS  
Julie o Månedsoppgjør  

o Møte med økonomiansvarlig i 
jubileumskomité  

o NMF – støtte til  
Fredrik  o Henge opp bilder på MTFS  

o (Jungelrebus)  
 
Potatis  

Einar  o Booke band til låvefest  
o Saksliste til neste møte  

 
Sander  Fadderkomite  

o Videreformidle info  
o Kontakt med EMIL  

 
Lavterskeltilbud  

o Godkjenne og få i gang 
faddergruppene  

Ada  Potatis som vanlig  
 
 


