
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Torsdag 8. September 
Sted: V114 
Tid: 10.15 
 

Tilstede: Erlend, Magnus, Ulrikke, Tord, Erik, Velkjo, Elin, Håkon, Ranvei, Veronica 

Dagsorden: 

1 [Formalia] 
1-1 Valg av møteleder og referent 

Erlend som møteleder 
Veronica som referent 

1-2 Godkjenning av innkalling og referat 
Begge godkjent 

1-3 Godkjenning av vedtekter 
Veronica skal rette litt mer på skrivefeil 

1-4 Referat fra generalforsamling 
Underskrevet og sendt til Brønnøysundregisteret, godkjent 

 
2 [Orientering] 

2-1 Ansvarsområder 
For styremedlemmer er hovedansvaret i stor grad å arrangere ting som kan gi bla. 
inntekter og holde foreningen aktiv. Vi skal innføre et nytt verv, nemlig økonomiassistent. 
Sosialromansvarlig skal sørge for at pant blir tatt, at utlånsskjema blir fikset ovs. 
Nettsideansvarlig skal oppdatere nettsiden med det vi driver med, og må dette semesteret 
fikse den engelske delen av siden. 
PR skal fikse plakater og facebookarrangementer til det vi gjør, men alle har et ansvar om 
å promptere og dra med mennesker.  
Økonomiassistent skal hjelpe til med å føre regnskap, ta imot penger og holde orden på 
økonomien sammen med Ranvei.  
 

2-2 Planen fremover 
Prøve å ikke ha et for stappet program, i og med at det kan føre til dårlig oppmøte.  

2-2.1 Labfrakkpimping 
I fjor brukte vi 175kr på dette arrangementet, i år bruker vi 433kr om alle 3 
foreninger deltar, om Proton trekker seg vil det koste 700kr for KFU og 
Menageriet. Om vi søker penger blir det billigere. Det er et veldig hyggelig 
arrangement, særlig for førsteårsstudenter. Det er oppskalert i en større grad enn 
tidligere, og Karoline har planlagt alt uten å egentlig konsultere oss. Vi burde være 
med, men siden vi ikke har hatt så mye å si med arrangementet og dårlig økonomi. 
Vi  kan birda med strykejern, litt snacks og 200-300 kr (uansett om Proton er med 
eller ikke). Alle foreninger burde søke penger. Magnus skal snakke med Karoline. 

2-2.2 Hyttetur [30.9-02.10] 
Ganske nærme midtveis, men det går helt fint siden det er en uke før. Vi kan si folk 
kan lese på dagtid. Tord og Veronica hovedansvar. Masse PR!! 

2-2.3 Ølforedrag #1 
14.oktober (siste dag av midtveisuka) 



Ølforedrag, så vors og så RF. Selve foredraget tar ca. 1-2 timer. Menageriet har 
blitt tilbudt å holde quiz på RF! Kan ha ølforedrag og quiz samme dag, men det er 
kanskje en fordel å ha det to forskjellige dager. Burde kanskje ha en stor fest på 
Alkymisten 14. oktober, og ølkveld 21.oktober og quiz 28.oktober. Skal sjekke om 
det er mulig å ha ølforedrag 23. september. Håkon skal på forskningstorget, og må 
se an når det slutter. 
Ølforedraget blir enten 23/09 (obs! Stor fest på BS) eller 21/10 

2-2.4 Ølforefrag #2 
Viktig å ha god tid før avsluttende eksamen. Vanskelig med å ha det etter 
eksamen, for da er det julebord. Burde se an hvordan semesteret utvikler seg, og 
om det er tid til å ha ølforedrag senere. 

2-2.5 Jentekveld 
Forrige gang ble litt kjedelig, burde ha mer vors-aktig, men fortsatt med masse kos 
som taco  og spill. Kan ha det fredag/lørdag (må fikse vekter). Jentene i styret 
fikser! Fredag 28.oktober 

2-2.6 Lekekveld 
Et arrangement som ikke dreier seg om alkohol og fest. Kan være hva som helst, 
enten om det er noe semifaglig eller brettspill eller noe lignende. Burde planlegges 
og søke penger til. To stykker burde ta ansvar. Kulturstyret liker 
ikke-alkoholrelaterte arrangementer. MENA-lan? Med mulighet for andre 
aktiviteter. Spillkonsoller kan lånes av realfagsbiblioteket. Håkon har PS4 og Wii, 
Veronica har PS2 (woopwoop). Helg? Kan ha et helt døgn og låne rommet over 
Alkymisten slik at folk kan overnatte der. 22.-23.oktober (eller flytte til november 
evt). Tord og Håkon har hovedansvar! 
Kan også ha litt faglig informatikk lyn-kurs/hjelp, det kan vi søke penger for og vil 
kanskje dra mennesker.  

2-2.7 Beer-pong turnering 
Var en megasuksess! Blir et hektisk semester, så får se an om ting blir for mye. 
Veljko og Ulrikke tar ansvar. Vil gjerne ha MENAbrygg, vil gjerne ha 2-3 fat (ville ha 
4 i fjor, så burde ha 3). Deltakere får øl, men burde ha med eget. Må ha høyere 
inngangspris.  

2-2.8 MAKEdagene [03.-04.11] 
2-2.9 Eksamensverksted 

Siste uke før eksamen uke 47, 21.-23.november. Søke penger! Etterhvert snakke 
med potensielle lærere. Erlend hjelper til, er mye jobb og ting skal planlegges godt. 
Elin og Veronica tar det. Hva funket/hva funket ikke, hør med Alex og Hege.  

2-2.10 Julebord med SMN [16.12] 
Uke 50, onsdag, torsdag eller  fredag. Trenger en hovedansvarlig med Erlend, 
Magnus tar det. SMN må svare Erlend.  

2-2.11 Quiz 
Ha quiz 21/10, uansett om det blir ølforedrag eller ikke.  

2-2.12 MENAlumni 
Motivasjonskveld med eldre studenter. Ha på en hverdag, et sted mellom midtveis og 

eksamen.  
 
3  [Konstituering] 

3-1 Konstituere øvrige styremedlemmer 
3-1.1 Sosialrom- og Alkymistenansvarlig 



Tord 
3-1.2 Webansvarlig 

Ulrikke 
3-1.3 PR-ansvarlig 

Veljko 
3-1.4 Økonomiassistent  

Elin 
3-1.5 Sekretær 

Veronica 
 

4 [Brygg] 
4-1 Planen fremover 

7-8 Brygg i semesteret, hvertfall 5. 50 L-ish hvert brygg. 2 fat går til Menageriet når andre 
låner.  

4-2 Fiksing av hjul 
Kan prøve å pumpe, men tror det er mer som er feil. Magnus skal se på det, kan koste 
rundt 100 kr (får i støtte). Magnus sjekker etterpå. 

4-3 Neste øl 
Denne søndagen. Håkon sier ifra på facebookgruppa.  

4-4 Fane på nettside 
Håkon fikser facebooksida, og videresende ting til Ulrikke til nettsiden (bilder/tekst, kan 
bare sende det samme som vi har på facebook). Fikse en egen fane på nettsiden og 
facebooksiden, burde legge ut lånsdokumentet.  

4-5 PR rundt utlån 
Ha plakater på kjemisk som forteller om mulighetene for lån av utstyr. Veljko fikser 
plakater! “Interessert i brygg? Lån utstyr fra Menageriet! Følg oss på facebook for mer 
info” i gangen +  studentområdet + litt overalt (RF, BS, Fredrikkebygget, ovs)  

4-6 Vi eier nå kjøleskapene  
 
5 [Lager] 

5-1 Nøkler 
2 nøkler, en i skapet og en til Håkon. Avtaler dato for uthenting av nøkler.  

5-2 Rydding/vask 
Mandag 12. september kl.16:15 
Rydd/kast, gidder ikke vask  
Begynne å ha det på slutten av semesteret 
 

6 [Nett og PR] 
6-1 Instagram 

Alle laster ned appen og logger seg inn, tar bilde og masse hæsjtægz.  
6-2 Engelsk side 
6-3 Oppdatere arkiv samt nye vedtekter 
6-4 Opplasting av referater 

Veronica samler alle referater og sender til Ulrikke 
6-5 Facebook 

 
Litt dårlig tid, Erlend tar det opp med hver enkelt etterhvert.  
 



7 [Nøkler] 
7-1 Utveksling 
7-2 Behov for andre 

 
8 [Kontoret] 

8-1 Lesesalsplass 
5 stykker vil ha plass, og det er det plass til (men litt trangt). Vi har kun 4 nøkler til 
kontoret. Må ha bedre lås på skapet, for nøkler burde være i skapet. Alle må vurdere om 
de tør å ha sakene sine på kontoret. Vi får ikke flere nøkler, men kan vurdere å ha en 
bedre lås på skapet eller en safe. Kan også ha en sikkerhetsboks inni skapet.  
Veljko, Magnus, Ranvei, Tord og Veronica må finne ut hva som funker, dele på nøkler. 
Dette må undersøkes etterhvert. Kan lage faste plasser, dette må diskuteres internt.  

8-2 Pengekasse 
Får ny pengekasse med nøkkel av Alex, grei å ha på arrangementer. Vi har en ødelegt og 2 
som funker. Må ha klare rutiner på bankkort, printe ut to kvitteringer, signere kvitteringer og 
si hvorfor. Må klarere i forkant om bruk av bankkort. Må ha hvertfall en kvittering til Ranvei.  

Dette skal stå på kvitteringen: 
- Hvorfor man har brukt bankkortet 
- Hva man har kjøpt om dette ikke er klart 
- Signere selv, og få signatur fra Ranvei og/eller Erlend. Erlend og Ranvei tar dette 

etterpå.  
 

9 [Økonomi] 
9-1 Balanse 

Har 7.000kr pluss kontanter vi har fått på generalforsamling  
Vi har ikke en buffer 
2.000kr til leie av hytte, 4.000kr på mat. Burde få inn 2.000-3.000kr, men har fortsatt 
veldig lite penger. ikke bruk penger. Burde få penger fra kulturstyret. Er ikke så lett å søke 
penger som Nico og Asbjørn sier de skal bruke penger på. Må skrive søknader, men 
Asbjørn har kontakter og får ofte godkjent. Ranvei skal IKKE skrive alle søknadene selv. Søk 
om alt mulig til frifond som man vil ha, kan få innvilget. 
Vi får mest sannsynligvis tilbake penger fra Fysisk institutt (7.000kr), Erlend burde snakke 
med Alex om dette (fordi han har hatt ansvaret).  
Forrige semester førte noen uheldige avgjørelser til at vi er i en litt dårlig økonomisk 
stilling.  

9-2 Tilgang bank 
Erlend og Ranvei fikser når styret har blitt registrert i Brønnøysundregisteret. Bare å spørre 
Erik om det er noe. Ranvei og Erik burde neste uke sette seg ned og fikse økonomiting. 
Ranvei sender melding til Erik. 

9-3 Kodebrikke/nettbank 
Fikser det etterhvert.  

9-4 Bruk av bankkort 
Når man skal bruke penger, så burde man bruke bankkortet. Noen ganger har man ikke 
mulighet til å fikse det i forkant, men man må planlegge. Kortet skal enten ligge i 
Menageriskapet, eller inne på kontoret i arkivskapet.  

9-5 Bruk av kontanter 
Skal ikke avvikle kontanter, men skal prøve å ikke ha for mye, samt loggføre det vi bruker 
 



10 [Hyttetur] 
10-1 Ansvarsområder 
10-2 PR 
10-3 Nøkler/betaling 
10-4 Innkjøp/Økonomi 

6.500kr til hyttetur 
Deal: Delta som frivillig på Oktoberfest eller betale 150 kr. Må si ifra til ALLE (hver tar 
ansvar for sitt trinn). Oktoberfest 30.09-8.oktober. Hver enkelt får vurdere om de selv vil 
være frivillig. Reklamere for dette allerede NÅ. Frist settes etterhvert. Burde snakke om 
muligheten for dette, viktig at folk som er interesserte venter med å betale for hytteturen. 
Fikse netttskjema.  

10-5 Aktiviteter 
 

11 [Menagym] 
11-1 Ansvar 

Erlend og Veljko (Velkjo tar hovedansvar, fast dag, vikar om avik etc). Holmenkollstafetten.  
11-2 Fast dag 
11-3 PR 

 
12 [Diverse] 
Må finne 15-20 min på å lære alle om bruk av disse tingene 

12-1 Kj-vannmelon 
12-2 Nettskjema etter arrangementer 
12-3 Utvidet tilgang 

 
 

13 [Til neste møte] 
13-1 Velge møtedato 

Tirsdag 20.september kl.14:15 
13-2 Servering 
13-3 Arbeidsoppgaver 

 
14 [Eventuelt] 

 

Med vennlig hilsen 

Erlend Hall 
Styreleder  
Menageriet 


