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Velkommen v/Sofie & check in

Korte saker
Sekretær beklager på forhånd for at sakene under «korte saker» IKKE ble korte saker i referatet denne gangen:)

● Genvors
Dato for genvors er dette Placebo-året satt til onsdag 12. januar 2022. Det har tidligere
vært tradisjon å holde Back to School på Studio 26 etter genvorset samme dag, men det
har i år vært vanskelig å booke Studio grunnet mindre bemanning i ukedager og en
minstebooking på 100 personer. Back to School er en stor inntektskilde for Placebo og
legger mye av grunnlaget for økonomien 2022, og det er derfor viktig å få gjennomført
arrangementet. Det er derfor diskutert om det er mulig å gjøre om genvors og Back to
School til to separate arrangementer, eller å avholde Back to School et annet sted, for
eksempel på Sukkerhuset eller studsal. Vi har i løpet av diskusjonen landet på at det beste
er å dele opp arrangementene i to – genvors onsdag 12.01.2022 med inndrikking av det
nye styret på studsal samme kveld og Back to School fredag 14.01.2022. Det blæstes med
plakater før jul, mens den fysiske blæsten for arrangementene starter etter jul.

Punkter og spørsmål som ble tatt opp underveis:
▪ Det koster totalt 3500kr å leie studio på fredager. Vanligvis har vi tjent rundt

10 000 kr på arrangementet. Det kan derfor være lurt å spørre om 250 plasser, for
at dette skal bli en stor nok inntektskilde for Placebo.



● Spørsmål til studio – hva kan vi forvente dersom vi booker for 250
personer? Sist gang opplevde vi problemer med innslipp, folk gikk hjem
fordi det var kaldt og det var evig lang kø. Hvordan unngå dette igjen?

● Det har tidligere vært snakk om at Studio har trykket opp plakater til Back
to School – er dette noe de kan gjøre i år, dersom det har blitt gjort
tidligere?

● Skal vi lage et bong-system på forhånd? Fordele 18/20års-billetter?
▪ Avholde Back to School på studsal, da det tidligere har vært snakk om at det ikke

har vært veldig godt oppmøte?
● Ikke mulig da dette ikke vil gi noe inntekt til Placebo.

● Økonomi og budsjett
Økonomisjef legger ut budsjettet for 2022 på Slack når det nærmer seg klart. Alle skal
lese gjennom dette og komme med innspill til det som er satt opp for 2022. Boten som ble
gitt til Placebo etter styrevorset før immballet må diskuteres videre etter salg av merch og
lerker, da dette kan påvirke hvor mye Placebo kan støtte jubileumskomiteen med.
Grunntanken som har rådet i flere år er at MF Placebo ikke skal «tjene» noe på sine
medlemmer, og at vi i prinsippet derfor ikke skal tjene noe ekstra på salg av f.eks. merch.
Dersom vi allikevel gjør dette for at Placebos økonomi skal gå rundt, må vi bli enige innad
i styret om at dette er noe vi kan stå inne for og kunne forsvare dette på genvors. Etter
diskusjon innvilges profitt på salg ved akklamasjon.

Punkter som ble diskutert:
● Burde vedtekten om at MF Placebo ikke skal tjene penger på medlemmene endres?

▪ Sekretær kan i etterkant av møtet ikke finne en vedtekt hvor det konkret står at
MF Placebo ikke skal tjene noe på sine medlemmer. Det står derimot at MF
Placebo sitt overordnede mål er å jobbe for medisinstudentene i Trondheim sitt
beste. Som det står på nettsiden til Placebo er «medisinstudentene sitt beste»
åpen for tolkning, og vi i det nåværende styre har en tanke om at dette
innebærer å planlegge og gjennomføre gode, inkluderende og vellykkede
arrangementer for medisinstudentene. Vi er da avhengig av inntekter fra andre
poster, i tillegg til støtte fra andre foreninger (som SR og Sit) for å kunne
gjennomføre dette.

● Å ta profitt på merch for å kunne finansiere uventede kostnader kan se dårlig ut i
søknader til SR/SiT – kan vi eventuelt sette pengene som tjenes på salget på en
konto som skal gå tilbake til medlemmene?
▪ Dette gjøres allerede da det Placebo tjener på salg går tilbake til medlemmene i

form av arrangementer.
● MF Placebo har per dags dato ca. 20 000 kr på konto – dette er ikke krise, men det

er i det minste laget. Det kan for eksempel bli vanskelig å legge ut for lerkesalget.
Derfor er det viktig med andre inntektskilder.

● Vi som styre må være enige om at vi kan stå inne for å ta profitt på salg av merch,
dersom vi bestemmer oss for å gjøre dette.

▪ Dette har blitt gjort tidligere og er det samme som blir gjort med
lerke-salget. Alt vi gjør som styre gjøres i beste intensjon for medlemmene,
og inntekt som Placebo får gjennom salg av merch og lerker vil gå tilbake
til medlemmene i form av planlegging og gjennomførelse av arrangementer
for medlemmene.



Diskusjonssaker
● Boten – styrevors
På styrevorset som ble avholdt på studsal før immatrikuleringsballet til medisin, ble
brannalarmen utløst grunnet bruk av røykmaskin. Dette resulterte i uttrykning fra
brannvesenet og en bot tilsendt Placebo. Frem til dagens møte har det ikke blitt diskutert
hvem som er eller burde stå ansvarlig for dette og hvordan vi løser betaling av boten.
Diskusjonen på styremøtet bunner ned i at vi som styre ønsker å finne en løsning på betaling,
eventuelt om boten kan fordeles på alle parter involvert. Dersom dette ikke blir tilfelle ønsker
vi å kalle inn til møte for videre diskusjon, hvor hensikten er å komme frem til en løsning
hvor alle involverte parter får sagt sitt og en felles enighet om hvordan vi løser dette.

● Etter diskusjon innad i styre ønsker vi å kalle inn partene involvert og 2-3
styremedlemmer til et møte for videre diskusjon.

Eventuelt
● Utlån, Pelle

Pelle er nå friskmeldt og kan lånes/leies ut som vanlig.
● Julebord

Det er i år satt av 1500kr til julebord, samme beløp som tidligere år. Deler opp styret i
grupper som får hvert sitt ansvarsområde. Planleggingen av julebordet fortsetter videre
på Slack/face.

▪ Ansvarsgrupper:
● Julemat og dessert – Sofie, Shurabi, Ada, Elise og Brede.
● Underholdning og drikke – Julie, Einar, Fredrik og Sander.

Møtekritikk & check-out
● Forslag til neste møte: 1 time ekstra, mye å diskutere.
● Møteskikken må terpes på. Ved store diskusjoner, har vi egne tegn som gjør

diskusjonene ryddigere og lettere å følge.

Dagens shout-out
I dag dukket det dessverre ikke opp noen møtereferat-verdig quotes, men får satse på at det
kommer mange gullkorn neste møte! I stede vil jeg gi en stor shout-out til alle som var på
låvefesten! Tuuuusen takk for at du var med og gjorde
låvefesten til en helt uforglemmelig fest, for at dere lagde
så mye liv, danset swing som noen gærninger og drakk
karsk som noen helter!
Ikke visste jeg da jeg begynte på studiet at det var
obligatorisk å kunne danse swing, men frykt ikke – det
kan læres på én kveld (snakker av erfaring her)! Jeg har
aldri sett så mange svetter sjeler bli kastet rundt, opp og
ned til gamle slagere som jeg har gjort på Fremo gård –
det er egentlig helt utrolig at alle kom seg levende av det
dansegulvet!

Så tusen takk alle dere flotte sjeler som tok turen til Fremo
med oss og levde ut trønder-drømmen – jeg har i hvert fall
allerede begynt å glede meg til neste låvefest allerede!



Smask fra sekretær <3
To-do til neste møte

Navn TO DO til neste møte
ALLE Julekos

Julebord
Sofie Genvors

● Begynne smått å planlegge
● Søke om sjenk til studsal etter

genvors onsdag 12.01.2022.
Møte (bot)
Julebord

● Julemat
Siste møte før jul

Shurabi Merch
Julebord

● Mat
Sander Planlegge Akademika-spons

Julebord – underholdning
Fredrik Julebord

● Underholdning
Einar Back to School

● Fortsette dialogen med Studio
Julebord

● Underholdning
Elise Julekos

● Arrangement, plakat og insta.
Julebord

● Mat
Brede
Julie Månedsoppgjør for november

Ferdigstille budsjettet for 2022
Julekos – handle inn
Julebord – underholdning
Merch – økonomi

Ada Julekos – delegere oppgaver
● Ringe Redbull
● Handle inn

Julebord
● Secret Santa
● Handle inn


