
Møtereferat 7 
 

Tid: torsdag 8. april 2021, kl.16.15 

Sted: Zoom, igjen:((  

Til stede: Alle 

 

Velkommen v/Sofie  

 

Check in  

 

Korte saker  

• Merch  

o Ideer  

 Sokker, nett, undertøy (:D), kappekopp, osv.  

•  Slenge ut alt av ideer, sjekke stemning!   

 Utforming – nytt logo/nytt design?  

• To alternativer til farge på genseren – samme logo på begge. 

• Én retrogenser og én med vanlig logo  

• HamKam-stil (supporter-Brede digger 

det nye merchet):  

o To farger på genseren, 

logo i motsatt samme 

farge 

• Hettejakke med rund 

Placebologo  

o Arbeidsfordeling  

 Shurabi – hovedansvar utkast  

o Når tenker vi å få det ut? 

 Til høsten  

• Eksamenskos  

o Når? 

 Rundt 6. mai 

o Arbeidsfordeling  

 Ada fordeler  

• Promotering på insta + innlegg i kullgrupper 

• Grilling i konteparken  

o Når? 

 Etter/før eksamenskos  

o Arbeidsfordeling? 

 Brede fordeler  

• Promotering på insta + innlegg i kullgrupper  

 

Diskusjonssaker  

 

• Bingo premiering 

o Hvem skal trekke de forskjellige premiene? 

 Einar styrer showet 

o Ordne det tekniske  



o Legge ut bilder i etterkant? 

 Ja – på instastory!  

 Lage collage av bildene som ble sendt inn 

• Med godkjennelse.  

o Praktisk gjennomgang  

 Folk kommer – hype stemningen  

 Tekniske – dele skjerm når vinnerbildene skal vises.  

 Einar trekker hovedpremiene og annonserer vinnerbildene.  

 

Eventuelt:  

• Økonomi  

o Ikke hørt fra SiT enda  

o NMF og fadderukene  

 Støtter som normalt  

o Innkjøp videre  

 Alt må avklares med Julie FØR det kjøpes  

 Kvitteringer (GOD DOKUMENTASJON) 

• Åre  

o Booket 110 soveplasser  

o Kontaktperson booker resterende soveplasser fortløpende  

 

• Placebo-Vloggs 

o Fortsetter! 

o Følger rekken i docx-en  

 

• Finansiering fadder-t-skjorter  

o Akademika  

 Spørre om de kan sponse kun t-skjorter + de får logo på t-skjortene 

o NMF sponser konkret t-skjorter  

 Høre om pengene kan brukes til annet?  

 

Check out 

Møtekritikk  

Diggepunkt  

 

Dagens møte-quote: 

Dessverre ingen gullkorn som dukket opp i dag, men Einar bidro med gode, inspirerende 

bilder og quote om påsken sin (les: sarkastisk)! 

 

 

 



Navn  To do til neste møte  

ALLE Eksamenskos og eksamensgrilling  

• Følge med på Slack  

• Bidra der det trengs:D 

 Placebo-vlogs 

• Sjekk hvilken dag som er din:D 

Sofie  Merch, snakke med Endre  

Admin-greier  

Shurabi  Utkast design logo til gensere  

Einar  Møte med Studio 26  

Brede  Tenke litt på eksamensgrilling  

Potet  

Sander  Møte med fadderkomité  

Holde kontakt med EMIL  

Lavterskeltilbudet fra SiT  

• Spørre når pengene kommer 

Julie  Møte med jubkom  

Fredrik  Fikse tavlen på MTFS  

Elise  Fikse tavlen på MTFS  

Forslag til ny placebokalender (med Endre) 

– innloggingsproblem  

Legge ut innlegg om premievinnere bingoen 

(Utkast til genser hvis tid) 

Ada  Eksamenskos  

 

 


