
Velkommen ved leder 
 

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
Ordstyrer: Vigdis 
Referent: Ive 
Telekorps: Sindre og Hilde 

Godkjenne innkalling - OK 

Placeboåret 2019 
Sverre oppsummerer 

• Ikke ta chili shots på sukkerhuset 
• Åre, inn-ut, påskeblot, revy, andre linjer, EMIL, vin&klin 
• Eksamensgrilling, 17. mai, eksamenskos 
• Fadderuker, dåp 
• Bak kulissene - jobben 

- Dåp,  
• Immball 
• Eksterne arrangement 
• Pride, klovneløp og UKEtog 
• Oslotur 
• Studio26 og fak.fest Halloween 
• Styrefest og julebord 

Kort oppsummering av økonomi 
• Eline oppsummerer. 
• T-skjortesmell pga stort kull19 
• Placebos raskeste er ikke budsjettert for 2020 
• Jubileum 
• Lerker ennå ikke i pluss 
• Spons fra Sparebank 1! 11000 
• 2020 styret må kjøpe pins 

Presentasjon av regnskap 
• Eline presenterer 
• Spm fra salen: 

Ekstra støtte til jubileum? =Styret har ikke diskutert det. Styret20 kan søke spons 
selv. 
spørsmål om mindre renteinntekter i årets budsjett. det skal endres? for det var 
egentlig 557 kr? 
placebos raskeste? fjernet 
det er satt av 200 til blest til fak.fest. 
låvefest. alkohol er utgiftspost. i sum blir det ikke utgiftspost fordi alkohol dekkes av 
salgsinntektene. selv om man ikke sleger me inntekt. blir det null? nei, for vi skal ikke 
tjene på låvefæst.. 

 
Regnskap og budsjett godkjennes ved aklammasjon. 

Forslag til vedtektsendringer 



• 1.Sekretær har ikke lenger garderobeskapansvar. Godtatt ved akklamasjon 
• 2.Økonomisjekk 1 gang i året med økosjef og leder. 

Endring fra salen: hele styret. Godtatt ved akklamasjon 
• 3.Verv med flest antall stillende. Godtatt med akklammasjon. 
• 4.Dersom en ny kandidat mot en kandidat fra foregående styre, vinner foregående 

styremedlem. 
Innspill: 

• MOT: kjipt å få en leder man ikke liker bare pga tidligere sittende styremedlem 
• MOT: det vil ordne seg ved at den som stiller er mest likt, blir valgt 
• MOT: unngå at klinsj kan gå videre 

87 stemmende: 
• MOT: 57 INGEN ENDRING AV VEDTEKT 
• FOR:4 
• BLANK: 26 

Presentasjon av styrevervene 

Valg av nytt styre 
Leder - Brage(18) 
Nestleder - Julie (18) 
Økonomisjef - Hanna (19) 
Idrettsjef - Kristina (19) 
Blestesjef - Mathias (17) 
Festsjef - William (19) 
Sekretær - Signe (19) 
Faddersjef - Sofie (19) 
IT-sjef - Endre (19) 
 

Eventuelt: 
• Jubileumskomitee-info v/Hilde og Sindre 

Møtekritikk og : 
• Synd for salen at ordstyrer prioriter alumni for spørsmål 

 
 
Underskrift 
 

	


