
Generalforsamling for MF Placebo 2022 
1. Velkommen v/leder 
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
Ordstyrer: Brage Lilleås 
Referent: Signe Buer 
Tellekorps: Emilie Busk og Håkon Johnstuen 
Godkjent ved akklamasjon. 
3. Godkjenning av innkallelse og saksliste 
Godkjent ved akklamasjon. 
4. Placeboåret  2021 v/leder 
5. Kort oppsummering av økonomien til MF Placebo v/ økonomisjefen 
Oversikt over konto: 
- Digital generalforsamling, ingen utgifter 
- Back to school: Ikke arrangert 
- Helseløs, støtte fra SIT 
- Påskeblot: ikke arrangert. Budsjettert høyere fordi band og leie av lokale har økt 
- Fadderuker: gikk i pluss. 
- Låvefæst: Solgte ikke så mange billetter som forventet.  
- Støtte fra trivselsfondet gjorde at vi gikk i pluss.  

Totaloverskudd på cirka 5000kr.  
Spørsmål: 
Hvorfor ikke solgt flere lerker og sangbøker? 

- Avlyste arrangementer gjorde at det ikke ble noen arena for salg.  
Hvorfor høyere pris på låvefæstbilletter? 

- Tapte inntekter gjorde at vi økte prisene på disse billettene.  
Tilbakebetaling av billetter til Åre kommer.  

6. Presentasjon og godkjenning av regnskap og budsjett v/ økonomisjefen 
Neste års budsjett godkjent ved akklamasjon.  

7. Forslag til vedtektsendringer 
Det blir fremlagt et forslag til vedtektsendring som innebærer å vedtektsfeste en ny 
daljeordning. Per dags dato praktiseres en ordning som ikke er vedtektsfestet, men rotet i 
tradisjon. I dag får alle medlemmer  av MF Placebo pin, ikke dalje. Bronsedaljer gis til 
styremedlemmer, sølvdalje til styremedlemmer som har sitter i to år og gulldalje til 
æresmedlemmer. Leder får egen dalje fra linjelederforum.  
 
Ordlyden til vedtektsforslaget er som følger:  
 
Linjeforeningen MF Placebos medlemmer bærer daljer med bånd i rødt og hvitt. Mynten gis i 
bronse, sølv og gull, samt en egen utgave for æresmedlemmer. Typen dalje representerer 
medlemmets rolle i MF Placebo. Følgende roller gjelder: 
 

- Bronsedaljen er tilgjengelig for kjøp for alle medlemmer av MF Placebo 
- Sølvdaljen gis styremedlemmer av MF Placebo ved innvielse 
- Gulldaljen gis styreleder av MF Placebo ved innvielse 
- Æresmedlemsdalje gis æresmedlemmer av MF Placebo ved overrekkelse av prisen 

 



Hovedargumentet for denne ordningen er å inkludere alle MF Placebos medlemmer med 
dalje.  
 
Forslaget blir vedtatt.  

8. Utdeling av æresmedlemskap 
Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles: 
Guro Taraldsen  
Erlend Flinstad Harbo 
Elfrid Smith Sandvik  
Andrea Gravdal Rummø 
Sigurd Gude  
Karolina Grodås 

9. Jubileumsupdate 
Vi må se an tiltakene.  

10. Presentasjon av styrevervene 
11. Pause 
12. Valg av nytt styre i Medisinerforeningen Placebo 

Leder: Julie Fagerberg 
Nestleder: Aurora  
Økonomi: Jørgen 
Blæstesjef: Elin 
Festsjef: Ronald 
Sekretær: Magnus 
Idrettsjef: Keira 
Faddersjef: Nora  
IT-sjef: Thea  

13. Eventuelt – meldes inn på starten av generalforsamlingen 
14. Kritikk av Generalforsamling 
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