
Referat 24/03 
 

Til stede: 

Jørgen Hognestad, Ronald Dadzie, Julie Fagerberg, Thea Kjølle Slette, Elin Amlie, Nora 

Haddeland, Aurora Norheim. 

Keira Fredriksen på zoom 
 

 

Korte saker: 
Styrebilder 

Julie har sendt melding til Torstein om å informere om at vi syntes bildene ble litt mørke. Fått 

tilbakemelding om at han kan prøve å redigere dem lysere. Julie snakker videre med Torstein 

angående dette. Etterstreber å få det til neste uke.  
 

 

Fadderukene: oppdatering, økonomi 

 

Oppdatering: 

Nora har hatt fadderkomite møte, ingen har meldt seg til å styre immballkomiteen. Har bestemt 

seg for å bytte ut medisinske fadderleker, forslag om å organisere en dag med grilling, kub osv 

ved Lade. Skal bevare en del av konkurransene og beholde vandrepokalen, men bytte ut noen av 

tingene for å fornye det litt. 
Rebus med sykepleien byttet ut med frivillighetsdagen på Gløshaugen. Her er det stands med 

samf, NTNUI og foreninger osv.  

Nora har prøvd å kontakte MC riggen for å bruke til avslutningsfesten., men har ikke fått svar. 

Nora har sendt mail til arkitekt angående fest med Arkitekt med Skiboli. 

Nora holder på med å finne utesteder, venter på informasjon om avtale med Studio 26.  

 

Økonomi: 

NMF vil ikke være hovedsponsorer for MF Placebo og vil fokusere mer på egne arrangementer. 

Vi får 12 000kr av dem, men de ønsker at vi skal skrive en egen søknad for å få disse pengene. De 

syntes ikke at det var nok med å ha en egen dag i fadderuken og logo på t-skjortene og syns ikke 
at dette tjente dem. Må være tydelig på at de selv må melde seg på tour d’ile osv. Kan tilrettelegge 

for egen dag, post på bar til bar og mulighet for å være med på tour d’ile.  

Må se an hvor mye MC Riggen osv trenger for lokaler. 

Skal søke DNB og Sør-Trøndelag legeforening etter støtte.  

 

Diskusjonssaker: 

 

Helseløs: oppdatering, arbeidsfordeling 

Alle i styret har blitt tildelt arbeidsoppgaver av Keira til søndag. Jørgen og Magnus fikser snacks. 

Elin og Thea bilde er premieansvarlig. Aurora styrer poengtelling. Nora styrer banemarkører. 
Julie skal se om hun finner pokal, ellers må Elin og Thea fikse ny pokal. Julie og Keira fikser 

utstyr.  

Ting vi trenger: kanonballer (Keira har sendt mail til NTNUI dans om de har baller, dersom vi 

ikke finner må vi kjøpe en ny), poengtavler (Lager egne) 

Premier: 1.plass A får kuponger på Egon og nocco, 2.plass A: ½ brett nocco, 1.plass B: ½ brett 

nocco, 2.plass B: twist-pose elns.  

Alle må lese gjennom reglene før vi skal være dommere. Folk møter opp senest 1145 til å gjøre 

klart. Utstyrsansvarlig sørger også for at utstyret er der innen da.  

 
 



 

 

 

Påskeblot: oppdatering, kontrakt DJ, påskekrim, påskeegg, arbeidsfordeling, innbetalinger 

Må sørge for at folk betaler inn til Jørgen, Ronald deler påminnelse om dette i arrangementet. 

Skal prøve å rekruttere litt mer folk fra de eldre kullene. Tror det kan hjelpe med blæst under 

selve påskeblot uka med krim, påskeegg osv. Julie sender mail til leder av EMIL om at de kan få 

50 plasser til arrangementet. Placebo har en sparekonto som vi kan bruke til å legge ut for betaling 
av lokalet på søndag 27.03.  

Krim: Har begynt filming av denne i dag. Har filmet med Torp, skal filme Michel (0900) og 

Videm i morgen. Påskeeggjakten knyttes opp til krimen, og det kommer et hint hver dag om hvor 

egget ligger.  

Påskesnacks: På studsal onsdag 30.03 fra klokken 12-15. Sitter der for å dele ut slik at folk kan 

komme og gå når de vil. 

Innkjøp: drar til Sverige for å kjøpe inn til drikke, snacks til påskeegg og snacks som deles ut ila. 

uka.  

Festdag: Aurora skal fikse skjenkebevilgning til forsjet. Må kjøpe inn gule bånd til 6.klasse. Alle 

møter opp tidlig på diskoteket for å hjelpe til med å rigge på dagen. Ronald lager liste over hvem 
som skal gjøre hva.  

Oppsumering for uken: 

Påskerkrim hver dag, legger ut hint til hvor påskeegget er på instagram. Onsdag er det kos med 

snop og digg. På søndagen er det rigging, forsj og fest.  

Kontrakt: I kontrakten med diskoteket står det at vi er ansvarlige dersom utstyr blir ødelagt, vi 

lager derfor en kontrakt med DJ-ene selv står ansvarlig for utstyret de bruker. Dersom noe annet 

ødelegges av andre tar vi det derfra. 

 

Daljer: oppdatering 
Tar det neste gang.  

 

Eventuelt: 

Cavakryss 

 

 

 

Check out 

Møtekritikk 

Julie synes vi er effektive, bedre en sist og vi digger de som lager krim:D 
Diggepunkt (edited) 

 
To do: 
Thea: digger nye gensere og skal dele innlegg på instagram.  
Elin: digger at det er helg og skal være skuespiller 
Aurora: digger håndball og skal fikse skjenk 
Nora: digger at hun skal på vårball, skal fikse fadderting og skal være skuespill  
Jørgen: digger pepperkaker, og skal få tilgang til konto 
Ronald: digger at han snart skal spise middag, skal fikse ansvarsfordeling og dele innlegg om 
at folk må betale 
Julie: digger at vi gjør en bra jobb, skal sende mail til EMIL om påskeblot, sende mail til 
Torstein om bilder og purre påmelding til eldre kull.  
 
 



Skrevet av Aurora :P 


