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Velkommen v/Sofie & check in 

 

Korte saker  

• Merch  

• Julekortbilde  

o Julekortbilde er tatt, må videre bestemme skrifttype og antall kort. Dette stemmes over 

i Slack.  

• Julebord 

o I år er dette satt til 7. desember. Planlegger videre neste møte.  

• Swingkurs  

o Blir lørdag 6/11, på labsenteret.  

• Oppdatering lerker  

o Leverandør er gira og vi må bestemme antall. 



 Det stemmes for å bestille inn 300 lerker. Dersom leverandør har nok på lager 

og økonomien strekker til bestiller vi inn 400. Dette gjøres på bakgrunn av at 

det er mer lønnsomt å kjøpe 400 lerker enn 300.  

 Dersom Jubkom får tillatelse av hotellet hvor jubileumsballet holdes, selges 

det lerker og sangbøker der.  

• Trivselfondet 

o Placebo fikk innvilget 20 000kr i høst, de vil nå vite hva pengene har gått til. Per i dag 

har vi ikke fått brukt pengene, sendt mail tilbake og spurt om det kan brukes på 

låvefest og jubileumsballet. Venter på svar.  

• Teknologiporten  

o De ønsker et samarbeid om karrieredag. Vi trenger mer info om hva det innebærer, før 

vi bestemmer oss for noe. Sofie mailer litt mer med ansvarlige.  

• Forventninger styret  

 

Diskusjonssaker  

• Fak-fest 

o Alle er nå satt sammen i vors-grupper, men noen vors-hoster har meldt avbud. Per i 

dag er det én gruppe som mangler vors, og de slås sammen med vorset på stud-sal da 

dette er stedet med størst plass.  

o Totalt er det 540 påmeldte. De andre foreningene som Placebo arrangerer med har for 

få som har meldt seg på. Dette betyr at medisinstudenter som i utgangspunktet ikke 

har fått plass, nå kan komme til studio. De har dessverre ikke plass på vors i regi av 

Placebo.  

• Evaluering blæst  

o Alt i alt har blæsten gått bra (bortsett fra en liten glitch med litt lite oppmøte). Vi kan 

derimot bli bedre på å stille med litt mer gira stemning noe ganger.  

• Låvefest  

Underholdning er i boks, Einar skriver kontrakt med bandet i morgen. De i styret som reiser 

opp med bil i forkant for å fikse har dette som hovedoppgave for kvelden, vi andre som 

kommer med bussene gjør unna handlelistene. Alle i styret bidrar underveis på låvefesten til å 

rydde, stå i baren sammen med EMIL og passe på at ting går bra for seg.  

o Forhåndsbestilling av billetter – utveksling, praksis, alumni og Nocebo.  

 15 plasser til 5. klasse og 15 til 6. klasse (utplassering og praksis) – heads up 

+ påmelding legges ut i kullgruppene (heads up = fredag 5. november, 

påmelding = tirsdag 9. november kl.12.00). 

 10 plasser settes av til alumni – forhåndsbestilling er samme som for 

utplassering og praksis.   

 2 plasser satt av til Nocebo.  

o Sprit  
Her er spørsmålet hva vi gjør med 40% til de som er under 20 år. Vi tenker at folk er 

ansvarlige og ærlige, og velger å stole på at folk tar ansvar selv for hva de drikker og 
ikke drikker. De fleste vil nok også ha med seg medbrakt drikke.  

Vi har 4L sprit på studsal fra tidligere låvefester og trenger da ikke å kjøpe inn mer 

enn 2L til.  

o Innkjøp av FK-dresser 

Etter forskjellige UKA-arrangementer og utlån av dresser har vi kun 4 dresser på 

bassengrommet. Vi kjøper inn nye slik at det er 9 dresser totalt og håper folk tar til 

fornuften og levere tilbake dresser de har lånt. FK-capser kjøpes inn på egen regning.  

o Billettpris  

 I år settes billettprisen til 230kr, da låvefest er vår største inntektskilde 

(FakFest ble gratis og andre arrangementer har blitt avlyst). Prisen er høyere 

enn tidligere grunnet i at linjeforeningen er ganske fattig og vi ser oss nødt til 

å høyne prisen for at ting skal gå rundt økonomisk.  



• Immball  

o Premiering vinnere – Sander tar styring og deler ut, med styret på scenen.   

o Satt av 150kr per konkurranse som er vunnet + diplomer + medalje (12x5).  

Eventuelt  

• Transport låvefest (styret + EMIL) 

o Bestilles maxitaxi kl. 03.00 til styret + EMIL (én heldig jævel får sitte på med 

bussen).  

• Åre 

o Åre-spleis med Psi – Psi har spurt om å spleise på busser og kjøre i gang hytte-til-

hytte når vi er i Åre. Brede tar dette videre med kontaktperson fra Psi (ikke aktuelt å 

spleise på busser, kanskje mulig med hytte-til-hytte?).  

• Evaluering av fadderukene – tas neste møte.  

 

Møtekritikk & check-out  

 
 
Dagens overhørt  

*Lagt ut store mengder med selvtester på MTFS og vi bestemte oss for å ta en test i starten av møtet* 

Sander: Kan ikke alle sjekke svaret på testen? 

Einar: Jeg har tre streker jeg.  

Brede: Kanskje du er gravid, Einar?  

 

To-do til neste møte   

 
Navn  TO DO til neste møte  

ALLE  Låvefest  

• Innkjøp – sjekk driven.  

Sofie  Låvefest  

• Bonger – karsk  

Swing-kurs 

Teknologiporten  

Admn 

Shurabi  Julekort  

Merch  

Sander   Immball  

Potet  

Fredrik  Fullføre låveblæst  

Potet  

Einar   FakFest  

Låvefest  

Elise   Låvefest  

• Arrangement, legge ut på insta og 

hjemmeside  info 

• Innkjøp  

Brede   Åre 

• Innbetalinger – purringer  

Julie   Låvefest  

• Påmeldingsskjema til de som kan 

forhåndsbestille billetter.  

Bestille lerker  



Ringe trivselsfondet  

Begynne på budsjett 2022 

Søknad til SR  

Innbetalinger Åre 

Ada  Potet 
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