
Møtereferat 20 
 
Tid: Torsdag 16. desember 2021, kl.16.15 

Sted: MTG23 

Til stede: Sofie, Ada og Julie, resten på zoom.  
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Velkommen v/Sofie & check in 

 

Korte saker  

• Julekort v/Sander  

Det bør gjøres endringer i forhold til hvordan det gjøres med fysisk utdeling av julekort. Det 

har vært et detektivarbeid å spore opp hvor alle som får julekort holder til og mye tid kan 

spares ved å lage oversikt i forkant.  

I erfaringsoverføringsperioden skal derfor alle oppdatere listene over hvor de har levert ut 

julekort og videreformidle dette under erfaringsoverføringen, i tillegg til å informere nestleder 

om dette.  



o Kan det også være en mulighet å sende mail til St. Olavs og be om lister over hvor 

forelesere/andre personer har kontorer/holder til? Videreformidle til neste styre.  

o Det som skal med under julekort i erfaringsskrivet er «Navn + bygg/rom + 

veibeskrivelse.» 

 

• Daljer v/Sander 

Det foreslås på møtet en endring på hvordan daljer deles ut og hvem de ulike daljene skal gå 

til. Vi ønsker derfor å fremme et forslag om endring av tildeling av daljer på genvors i januar. 

Dette gjøres basert på flere ulike faktorer. For det første har vi utrolig mange daljer i gull og 

sølv på bassengrommet som vi mener flere enn to-årig styreverv og æresmedlemmene kan dra 

nytte av. I tillegg mener vi det kan ha positive følger at flere enn kun Placebo-styret og 

æresmedlemmer får tildelt daljer. Det vi ønsker å utrette med forslaget om daljer er at 

bronsedaljer skal være en medlemsdalje, som selges til alle medlemmene av MF Placebo som 

ønsker dalje. At flere enn kun styremedlemmer og æresmedlemmer kan bære en MF Placebo-

dalje mener vi kan bidra sterkt til å styrke samholdet og tilhørigheten til linjeforeninger MF 

Plcabeo. Sølvdaljen, som per dags dato gis for toårig tjeneste i Placebo-styret, ønsker vi at 

tildeles for ettårig tjeneste i styret. Gulldaljen, som originalt tildeles æresmedlemmer, ønsker 

vi skal gå til styremedlemmer som har sittet i styre i to år. Æresmedlemmer vil da tildeles 

gulldalje eller en ny dalje spesiell for æresmedlemmer (vi har sjekket og det finnes/kan 

designes). Som nevnt over ønsker vi blant annet å fremme dette forslaget for å styrke 

samholdet og tilhørigheten til linjeforeningen MF Placebo blant våre medlemmer. Dette er noe 

vi i nåværende styre føler det er et sterkt behov for på medisinstudiet. Det at alle 

medisinstudenter får tilbudet om å kjøpe dalje er noe vi ser på som en sterk faktor for å 

fremme dette. I tillegg er det et økonomisk aspekt ved dette også. Det MF Placebo tjener på 

salget av bronsedaljer til medlemmene vil automatisk gå tilbake til medlemmene i form av 

arrangementer og andre sosiale begivenheter. Dette er noe som også vil bidra til å styrke 

samholdet og tilhørigheten til Placebo.   

Vi har i dag ikke en vedtekt som konkret tar for seg hvem som tildeles de ulike daljene. Vi har 

derfor diskutert om vi på genvors skal legge frem et nytt vedtak som tar for seg dette, som 

ikke trengs å stemme over, eller om dette er noe som burde stemmes over. Dersom vi innfører 

et nytt vedtak om daljene, som ikke er en vedtaksendring, vil de som har hatt styreverv, 

eventuelt æresmedlemmer også, få tilbudet om bytte inn sin gamle dalje i en ny. Dette vil da 

bli informert om på mail. Saken diskuteres videre før genvorset i januar.  

 

• Kjøleskap v/Sander 

Sander: «Det er kanskje flere som har glemt dette, men vi har et funksjonsnedsatt kjøleskap på 

studsal. Ikke noe feil i å ha en funksjonsnedsettelse, men vi kan vell alle være enige om at 

dette ikke burde gjelde et kjøleskap. Det har mistet sin hensikt og vi trenger (sårt) et nytt». 

Signifikant er deleier av kjøleskapet, sammen med Placebo – spørsmålet er da om vi skal høre 

om de er villige til å spleise på et nytt, eller søke om støtte? Konklusjonen er at det beste er om 
vi tar saken i egne hender og hører med Signifikant om spleising på nytt. Finnes alltid noe 

billig greier på Finn.no.  

 

• Hjemmeside v/Sander 

I nåværende styre har det vært et stort ønske om å få i gang salg av retro-gensere, sangbøker 

og lerker på hjemmesiden til Placebo. I tillegg ønsker vi at «årets merch» også skal kunne 

kjøpes på en lettvint måte. Hensikten med å opprette en slik hjemmeside er at vi ønsker at 

merch skal være mer tilgjengelig for medlemmene, samt at billetter til de ulike 

arrangementene vil kunne legges ut for salg på nettsiden. En annen fordel er at flere vil få med 

seg at vi faktisk har en hjemmeside. I tillegg er dette også en gylden mulighet for MF Placebos 

økonomi – at salg av f.eks. merch vil kunne foregå gjennom hele året, ikke bare begrenset til 

en viss tidsperiode, og vil kunne gi linjeforeningen en ekstra forsikring i forhold til 

inntektskilde. Det MF Placebo da tjener på salg av merch og billetter vil gå tilbake til 

medlemmene i form av flere arrangementer.  



Økosjef Julie er positiv til ideen, men slik økonomien til Placebo er nå har vi ikke råd til å 

kjøpe inn 10 ekstra gensere engang. Ideen må derfor videreformidles til neste styre, slik at de 

eventuelt kan gjennomføre ideen når økonomien strekker til (og hvis de vil).  

 

• Vedtekter v/Elise  

o Videreføre til neste styre om å endre på verv-beskrivelsene? 

 

• Økonomi v/Julie  

o Støtte til jubileumsballet  

De pengene vi har lovet til jubileumsballet, er penger vi må gi – halvparten er fra salg 

av lerker og den resterende halvparten er fra trivselsfondet. Derfor ganske satt hva vi 

må støtte de med.  
o Overskudd  

Det er bestilt opp 200 lerker som kommer i januar – vi skulle ønske at antallet lerker 

var høyere, men økonomien strakk dessverre ikke til. Vi må derfor bruke inntektene 
av lerkesalget til å dekke utgiftene av innkjøpet – det betyr at vi ikke kan støtte 

jubileumsballet med mer enn vi allerede har lovet. Dersom vi skulle gå i overskudd 

går dette til Ball Medicorum 2023.  

o Årekonto 

Anmeldingsavgiften var mye lavere enn det som var budsjettert for. Dersom neste 

faktura er like lav, kommer vi til å sitte igjen med et stort overskudd. Dette 

overskuddet legges da rett til driften av Placebo.  

 Dukket opp spørsmålet om noe av pengene kan settes av til fadderukene 2022.  

Dette avhenger da av hvor mye vi får i spons fra Akademika til t-skjorter, selv 

om det hadde vært digg med litt ekstra å gå på i fadderukene.   

o Svar på SR-søknad 

Placebo fikk innvilget litt over 45 000kr. Ikke støtte til pizza på genvors og til jubkom.  
 

Diskusjonssaker  

• Åre v/Brede  

Betalingsfristen til Skistar har blitt utsatt til 29/12. Vi tar derfor et nytt møte i romjulen og 

diskuterer situasjonen nærmere da.  
o Gjennomføring av påmelding hytter v/Elise  

 Tilbakemeldinger på at påmeldingen til hyttelister ble uoversiktlig og 

hastende, da mange ikke fikk med seg mailen i tide. Det var få som var klare 

over at mail om hyttelister kom i det hele tatt. Til neste år ønskes det derfor at 

man får en heads-up i forkant, slik at man er mer forberedt når påmeldingen 

legges ut. Dette kan løse mye av frustrasjonen som flere kjente på.  

• Julekos  

Slik situasjonen er nå, og har vært den siste uken, er det ikke mulig å gjennomføre julekos slik 

vi hadde planlagt. Det er også usikkert om vi får gjennomført «nyttårskos» med stand etter jul 

– situasjonen kan enten forbedre eller forverre seg. Vi har derfor besluttet å utsette julekosen 

på ubestemt tid. Noe av det som allerede er kjøpt inn har god holdbarhetsdato og kan brukes 

til julekos 2022. Pepperkaker og skumnisser får man da spise kontinuerlig på styremøter 

gjennom 2022:D 

 

• Genvors, onsdag 12. januar  

Slik det ser ut nå er det mange faktorer som gjør det problematisk å gjennomføre genvors 

fysisk. Undervisning på fakultetet er planlagt digital fra 3.-23. januar, noe som innebærer at 

det ikke er planlagt å bruke auditorier på den tiden heller. Vi ser derfor på en digital løsning 

som den mest håpefulle per dags dato. Å satse på å få gjennomført genvors fysisk etter den 23. 

januar blir også risikabelt, og litt i seneste laget med tanke på erfaringsoverføring.  



Vi planlegger derfor å gjennomføre genvorset digitalt og oppfordre til at folk sitter sammen, 

slik som i fjor. Opplegg etterpå kan planlegges over jul.  

o «Back to School» 

 Avlyst – skjenkestopp, meter´n er tilbake og antallsbegrensinger.  

 

Eventuelt  

• Møter fremover:  

o Romjulsmøte  

o Ordinært møte mandag 10. januar  

• Nyttårsbord:  

o 15 eller 16. januar 

• Merch – når kommer det? 

o Bestilles opp veldig snart, kan satse på å levere ut i løpet av januar.  

• Tilbakemeldingsskjema om Placebo-året og hvordan det har vært å sitte i styret.  

 

Møtekritikk & check-out  

• Ros: effektive, selv på zoom.  

• Ris: litt kaos, (Sofie) snakker i munnen på andre (leder tar selvkritikk for dette, legger seg 

paddeflat hehe).  

 

 

Dagens møtequote  

Snakker om hva vi skal gjøre etter genvors når vi mest sannsynlig må være ute, og Einar skyter inn fra 

sia: «Du kjenner ikke kulden hvis du er full nok.»  

 

To-do til neste møte   

 
Navn  TO DO til neste møte  

ALLE  Sende mld  

Sofie  Genvors – fikse alt klart, høre med Endre om 

hvordan det ble gjort i fjor (det digitale 

aspektet).  

Nøste opp i løse tråder - overlevere skuta i god 

behold:)  

Shurabi  Merch  

Sander   Sander skal feire jul  

Akademika-bilde  

Fredrik  Potet  

Einar   Spise julepølse og drikke juleøl  

Elise   Nettbutikk – håndfast forslag å sende videre til 

det nye styret/IT-sjef  

Småting på nettsiden  

Legge inn oppdaterte vedtekter 

Brede   Jul (Åre) 

Julie   Merch  

Ferdigstille budsjett og legge ut. 

Betalinger skal ut til jubkom ila desember.  

Lage lættis presentasjon til genvors om 

økonomi.  

Ada  Skrive nytt erfaringsskriv  

Møtereferater  
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