
Styremøte  

3.mars 2022 MTG21 

Til stedet: Julie, Magnus, Keira, Aurora, Elin, Nora, Thea, Ronald, Jørgen 
 

Check in 

Korte saker: 

Styrebilder: når, hvor, fotograf 

• Mer aktuelt med betaling – kunne også denne uken 

• Tirsdag  blir bilder 

Slack 

• Kommentere  i tråd 

Mail i søppelpost v/Thea 

• Mail  fra styre havner I søppelpost, hvordan løse dette?  
o Link som kan gjøre at mail ikke havner i søppelpost 
o Viktig at mailene kommer frem  
o Legg inn på kullgruppene 

Jobbannonser hjemmeside v/Thea 

• Legge ut annonser av sommerjobber/andre jobber 

• Info om hva jobbene inneholder 

• Også være side for forskningsprosjekter 

Læremidler: 

• Oppdatere denne 

• Informere at denne eksisterer 

Bedriftspresentasjoner 

• Fint å få meninger tilbake fra tidligere styrer 

• Tilbud  fra BCG, et samarbeid  

• Flere medisinstudenter jobber etter utdanning som konsulent 

• Viktig at det ikke går imot fakultetet og at det kan hentes penger 

• Møte med Andrea om hva BCG har sagt 

 
 

Diskusjonssaker: 

Helseløs: oppdatering, deltagere, gjennomføring 

• Fått lokale på gløs 27 mars (12-16) 



• Redbull mulig spons evnt andre energidrikker 

• Mulig betaling på 1000 kr 

• Rumpeldunk eller kanonball  
o Stress med at reglene i rumpeldunk må læres  
o Blir kanonball 
o Begrensninger på plassene   

• Bleste  for alle kull, både i forelesning og på som  

• Premie, spons og mat, tusen kr til dette 

• De fleste må være dommere i placebo 

• Bleste for andre linjeforeninger, men først og fremst placebo 

Påskeblot: oppdatering, gjennomføring 

• Samf kan ikke ha, studio 26 kan ha 1 april, men med mange begrensninger  blant annet ikke 
lukket arrangement.   

• Det blir diskoteket 3 april <3<3<3 

• Studsal  til 6 klasse – booke skjenking  

• Mulighet for band på diskoteket, men kan bli veldig dyrt (10k)  

• Blesting og sånt 

• Pris blir 20k eksludert moms, som da blir maks 25k 

Promotering fremover: kampanjeuke psykisk helse + EPVU 

• Promotere for psykisk helse (fakultetet) 

• Legge ut en story for en psyk vanlig uke 

 
 

Eventuelt: 

Daljer  

 

Check out 

Møtekritikk 

• Keira får 2 idag 

• Magnus får 1   

 
 

 


