
Møtereferat 18

Tid: torsdag 18. november 2021, kl. 16.15-18.00
Sted: MTG23
Til stede: Shurabi, Sofie, Einar, Ada, Einar, Elise og Fredrik (Sander + Brede på zoom)
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Velkommen v/Sofie & check in

Korte saker
● Merch v/Shurabi

o Sendt inn antall og hva til leverandør ut ifra Google-skjema. Julie ser over
økonomi og om det er mulig å bestille inn ekstra.

● Julekortbilde v/Shurabi
o Bestiller under «Black week» (billig:D) – legger ut poll om hvor mange

julekort man vil ha selv.
● Julekos v/Ada

o Kjører samme opplegg som i fjor!
o Arbeidsoppgaver – sjekk Slack!

● Teknoporten
o Karrieredag-opplegg, venter på mer info.



● Tilbakemelding Fadderukene v/Sander
o Fra fadderne:

▪ God informasjon og god inkludering. Noen ville ha informasjon litt
tidligere, typ ikke kvelden før.

▪ Topp tre arrangementer: Leilighet-til-leilighet, toga og mix-fest.
▪ Alle følte seg trygge – kun én mente at smittevernet var for dårlig, til

tross for at alle sa fadderukene ble gjennomført på best mulig måte ut
ifra gjeldende smittevernregler.

o Fadderbarn:
▪ Samme meninger om informasjonsflyt som fra fadderne.
▪ Noen meninger om press på å bruke penger.
▪ Stor majoritet ønsket mer blanding av grupper, andre ønsket seg mindre

covid, andre ønsket seg siste del av fadderuken.
▪ Topp tre arrangementer: leilighet-til-leilighet, mix-fest og pub-til-pub.

o Noen meninger om dårlig smittevern, men gjennomført så bra som mulig.
▪ Alt i alt – gode tilbakemeldinger.

Diskusjonssaker
● Boten – styrevors

På styrevorset til immballet ble røykmaskinen Hanna skrudd på, og røykvarsleren gikk
av. Brannvesenet tilkalt og rykket ut. Dette resulterte i bot tilsendt Placebo. Det som
diskuteres på møtet er hva vi skal gjøre med boten – hvem står ansvarlige og med
hvilke midler betaler vi boten? Kan den eventuelt betales med penger fra
Trivselsfondet som skulle gå til låvefest og jubileumsballet (må sjekke opp dette)? Et
alternativ er at Placebo betaler deler av boten, vi har ikke økonomi til å kunne betale
hele selv, og at resten fordeles på andre ansvarlige. Diskuteres ikke videre nå, men tas
opp igjen neste styremøte.

● Status Åre v/Brede
Alle billettene til Åre er nå solgt! Noen har (allerede) ombestemt seg og ønsker ikke
lenger å være med. Vi kan ikke nekte folk å selge billetten videre, men dersom
billetten blir solgt må kontaktinformasjon til den nye personen sendes til Brede.
Ønsker over hytter sendes ut månedsskiftet og hyttelister må sendes inn til Skistar i
januar. Det vi må få oversikt over i første omgang er hvor mange hytter Skistar
disponerer, slik at vi kan fordele utover på hytter. Må også sende ut mail til alle
kullene om hvem som ønsker transport, men som ikke har hytte gjennom Placebo.
Dette sendes ut før jul med kort frist. Ekstra busser settes opp dersom dette blir
nødvendig. Videre plan blir dermed hyttelister og ekstra busser.
Åre og den store stygge ulven, kåråna – styret har besluttet å gjennomføre Åre slik
situasjonen er nå, med mindre det innføres reiserestriksjoner som tilsier at vi ikke får
lov til å reise/gjennomføre. Dersom vi går inn i ny lockdown, etter 15. desember og
betalingsfristen til Skistar, og det ikke blir mulig å dra til Åre får man ikke refundert
pengene – dette står godt beskrevet i påmeldingen og bekreftelsen man fikk på mail.
Alt i alt betyr dette at vi gjennomfører Åre selv om det eventuelt kommer nye
anbefalinger før jul eller på nyåret.

o Idrettssjef og økosjef går over økonomien til uken.



● Genvors og «Back to school”
Mulige datoer for genvors blir i «år» 11-14. januar, og vi må booke Studio til Back to
School som holdes etter genvorset. Etter tidligere erfaringer holder det å booke for
75-100, med billettpris på 50kr. Begynner med blæsting etter jul – folk er drittlei av
fest og alkohol akkurat nå:S

● Låvefest v/Einar
o Alt klart?

▪ Billetter: Flere som ikke har betalt – Julie har sendt mail, ikke fått svar
og så sendt mail på nytt med personlig mail. Noen ønsker ikke lenger
plass og det er per nå 13 ledige billetter. De som ikke kan og har betalt
billett, kan finne erstatter og sende inn navn på denne personen – ellers
får man ikke refundert penger dersom man ikke kan allikevel.

▪ Busser og busslister: Ada fikser.
o Legge slagplan:

▪ Bonger – good.
▪ Bussliste – Ada fikser.

● Husk: EMIL (8 stk) må på samme buss, ikke tatt med i de 240
som er skrevet opp på skjema.

▪ BIL: Einar, Sofie og Sander kjører med bil, tar med seg alt av mat og
det som trengs til starten av oppriggingen.

▪ Bandet spiller fra kl. 21.00 – pakker med seg anlegget, vi trenger da
høyttalere! Sander spør EMIL om vi kan låne deres soundboxer.

▪ Hvem skal stå og selge?
● EMIL – Placebo hjelper med i starten, og hjelper til med å

rydde.
● Betaling med Vipps.

o Innkjøp av FK-dresser – Julie mekker etter møtet.

Eventuelt
● Pelle + Hanna = strobelys? v/Ada
● Utleie Hanna

Møtekritikk & check-out
● Forslag: sette opp tid på hvert innlegg for å følge tidsskjema.

Dagens møtequote går til vår kjære faddersjef
Sander:
«Det er ikke en menneskerett å få pølse. Hvis du er
vegetarianer så finnes det sikkert noen høyballer på
jordet».



To-do til neste møte

Navn TO DO til neste møte
ALLE LÅVEFEST
Sofie Låvefest

● Pynt til låvefest
● Div annet som trengs hjelp til

Teknoporten
Alumni (bot)

Shurabi Julekort
● Fikse til black week

Merch
● Bestille

Sander Låvefest
● Soundbox (EMIL)
● Fikse ting med Einar

Akademika
● Innlegg

Fredrik Låvefest
● Pølsegryte EMIL

Potet
Einar Låvefest

● Bestille mat/drikke fra butikk
● Div

Elise Låvefest
● Fikse til låvefest

Legge ut post om immballkomiteén
Julekos

● Blæste (når dato er satt)
Brede Låvefest – potet
Julie Låvefest

Budsjett til søknad til RS
Fikse ferdig merch-pris
Åre-økonomi
Alt div penger<3

Ada Låvefest
● Busslister
● Mekke div

Julekos


