
Møtereferat 03.02.2022 
 

Tid: Torsdag 3 februar, 1615-1800 

Sted: Zoom, forhåpentligvis siste gang 

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

Beste utsagn fra møtet: “Kan brødet til Ronald bli møtemat” 

 

Innsjekk 

• Bli kjent del, mange har gjort mye før medisin, stort frafall fra fysmat.  
• Forvetninger til året: Alle er veldig gira både på vervet og det sosiale <333 

 

Korte saker: 

• Erfaringsoverføring: De fleste har fått gjort dette.  
• Inn/ut 
• Slack 
• Møteregler, skikk 
• Sløyfer 
• Økonomi v/ julie 
• Revyer og galla 
• Kontor og bassengrom 
• Bilder av styret 
• Placebokalender 

 

Fast møtetid: 

Til slutt landet styret på torsdag i partallsuker fra kl. 16-18. 

 

Året som kommer: 

Styret er enige om at man skal satse på å få arrangert så mye som mulig, med tanke på corona. Derfor 
planlegges året likt som tidligere år, med gjeninnføring av tidligere arrangementer som ikke har blitt 
holdt de siste 2 årene. Det er også ønske om å lage et helt nytt arrangement.  

• Helseløs 
• Påskeblot 
• Eksamensgrilling 



• Eksamenskos 
• Fadderperioden 
• Immball 
• Låvefest 
• Fakultetsfest 
• Julekos med julekort 
• Genvors 
• Back to school – fest 
• Åre 

 

Helseløs: 

Idretssjef Keira skal stå for planlegging av dette arrangementet, som antageligvis blir i starten eller 
slutten av mars, mest sannsynlig søndagen. Sit idrettshall skal bookes. Det blir tre konkurranser, hvorav 
den ene blir rompeldunk. Blir på ca 3 timer.  

 

Påskeblot: 

Festsjef Ronald står for planlegging. Tentativ dato for denne festen er 1 april (no jokes). Lokaler tidligere 
har vært sukkerhuset eller D12. Sukkerhuset har få plasser (110), som så vidt har plass kun til 
sjetteklasse. Andre alternativer er blant annet studio 26 og Heidis. Det blir tema på festen og leker i 
forkant av påskeblot. Dette blir en fin feiring før eksamensperioden. Band fra medisin blir kontaktet om 
underholdning.  

 

Eksamensgrilling og eksamenskos: 

Diskutert litt om dette skal være separate arrangementer, eller om vi kjører de samtidig. Styret 21 hadde 
de hver for seg, mens de før har hatt det samlet. Begge deler virker fornuftige. Bestemmes på seinere 
møte.  

 

Eventuelt 

 

Møtekritikk: 

• Folk må bli bedre på møtetegn. 
• Alle håper zoom er ut til neste møte.  

Diggepunkter: 

• Folk digger mye forskjellig, men placebo og styreåret går igjen i svarene.  

 


