
Møte 7.4.22 
MTG23 16:15 

Tilstede: Aurora, Thea, Julie, Keira, Elin, Jørgen, Ronald, Magnus (zoom) 

Innsjekk v/ Julie 

 

Korte saker: 

 

Låvefest 

Dato er fredag 16 september, men her har flere andre foreninger aktiviteter. Det er satt av flere 

helger der andre foreninger på medisin har planlagt opplegg, men disse er tentative. 

Alternative datoer kan per nå være: 

• Fredag 14 oktober 

• Lørdag 15 oktober 

 

Evaluering: 

• Helseløs 

• Påskeblot -> veldig bra opplegg, og mye forskjellig. Påskekrim, fest og eggjakt ble bra, og 

sjetteklasse var fornøyd med vorset. 230 betalinger, 15 har ikke betalt. Viktig at alle gjør 

dette. Var noe utydlig at det ikke var bindende betaling, kan gjøre dette mer tydelig,  

Status studio 26 v/ Ronald 

• Har tidligere hatt problemer, og derfor kuttet samarbeid med oss. Har nå fornyet 

samarbeid, med noen betingelser. Her skal blant annet studio 26 se på hvor mange som 

kommer av studenter på de dagene som er satt av til oss medisinstudenter. Hvis det blir 

dårlig oppmøte, vil ikke ny avtale fornyes.  

• Får man noen tilbud ved å registrere seg som medisinstudent? 

o Gratis inngang + garderobe (frem til 12 fredag og halv 12 lørdag) 

o Ville ikke ha billigere drikke som stimulanse 

o Raskere kø for medisinstudenter 

o Forslag fra Ronald er at man kan spørre om venner som ikke er med I placebo 

kan få billigere/gratis inngang 

Eksamenskos/grilling 



• Deling av eksamenskos og grilling 

• Forslag om å stå samlet, at man har en bod med kos og en bod med grilling. Kan ta finale 

eller konteparken 

• Magnus ansvarling for eksamenskos 

• Julie tar eksamensgrilling 

Studsal 

• Noen som var på studsal etter påskeblot og ikke ville dra. Vi har stått ansvarlige, men 

fremdeles er medlemmene ansvarlige for sine handlinger. Placebo kan miste 

studsaltilgang hvis dette gjentar seg, da studsal stenger kl 2. Kan også miste tilgang til 

hele bygget. 

 

Diskusjonssaker: 

17 mai: 

• Tog kl 13, for alle linjeforeninger I Trondheim. Første gang det arrangeres siden corona.  

• Frokost? 

o Mange har nok ting planlagt, derfor kanskje greit å ikke arrangere dette iår 

Immball: 

• Ingen har meldt seg 

o Dette betyr at styret må planlegge dette, hvis vi ikke får noen andre 

• Mulig dato er lørdag 3 september 

• Bleste på nytt? 

Eventuelt 

• Gløsmesterskapet: 

o Lag + post 

o Siste helg I påske (rett I eksamensperioden) 

o Hvis noen studenter er gira, kjør på 

Cavakryss 

 


