
Møte 20.10 

MTG23 

Til stedet: Nora, Jørgen, Magnus, Elin, Aurora, Julie 

 

Låvefest v/ Julie 

• Hva gikk bra 

o Har fått veldig gode tilbakemeldinger 

o All drikke og mat ble solgt  

• Hva kunne vært bedre 

o Bedre informasjonsflyt 

o Busstilbud 

Låvefest til Emil v/ Julie 

• Trenger edruvakter 

o Aurora, Keira, Thea, Jørgen, Ronald og antageligvis Julie 

Revyvors v/ Julie 

• Klokka 16 torsdag 27.10, vi arrangerer 

o Helst oppmøte 15.30 for de som kan 

o Sjenk på studsal 

o Lurt å få folk ut ca kl 18 

o Ca 70 på vorset 

 

Åre v/ aurora 

• Spanskrøret har ledige plasser, mulighet for venteliste kan ta disse 

o Har 18 plasser 

o Spørsmål rundt hvor hyttene til spanskrøret er, og hvor mange plasser det er 

o Aurora og Keira tar opp dette videre 

 

Fakultetsfest v/ Ronald 

• Linjeforeningene er gira 

• Tema: kle seg ut på samme bokstav som linjeforeningen starter på 

• Filme video for blesting 

o Prøve at alle blir med 

o Mandag 24.10 kl 16 

• Få ut påmelding 

 



Julefilmkveld v/ Julie 

• Film og pizza, blir i KA12 

o Tirsdag 06.12, kl 18 

o Filmstart 1830 

o Bestille pizza 

Julekortbilder v/ Julie 

• Fartein har sagt ja til å ta bilder 

• Temaer 

o Love actually  

o Elf 

o Harry potter 

o Sutura strikkegensere 

o Hjemme alene 

o Jul i blåfjell 

o Jul i svingen 

o Polarekspressen 

Generalforsamling v/ Julie 

• Tentativ 11 eller 12 januar 

 

Forslag om sosialkomitee i placebo v/ Julie: 

• Tanker om at denne komiteen skal ligge under festsjef 

• Hjelpe styret med diverse oppgaver, og kunne bli med på arrangementer styret blir 

invitert på 

• Litt usikkerhet rundt oppgaver de evnt får 

• Må antageligvis tas opp på generalforsamling 

 

Bedriftspresentasjoner v/ Julie 

• Mulighet for oppstart 

• Kritikk fra fakultetet kan komme 

 

 

 


