
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Tirsdag 15. November 
Sted: VU24  
Tid: 10.15 

Tilstede: Erlend, Ulrikke, Tord, Veljko, Veronica, Elin, Magnus. 

Dagsorden: 

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

Erlend som møteleder og Veronica som referent 
1-2 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent, men ikke send ut spond på søndag formiddag. Etter 12 helst 
 

2 [Oppfølging] 
2-1.1 Jentekveld 

Godt oppmøte, 25 stykker. Brukte ca.1000kr, men får alt refundert. Elin skal sende 
inn refusjon. Til neste gang: Krevd medlemmer (10kr koster ikke så mye). Bra 
arrangement, må gjøres igjen. Burde ha det hvert semester.  

2-1.2 Beer Pong 
Ble litt problemer, men det gikk greit. Rundt 30-33 eller flere, flere i styret har 

glemt å betale. Var nok rundt nærmere 40-45. Alle de som var der vippser etterhvert. Mer penger 
til brygg, Ulrikke og Ranvei registrerer nye medlemmer (skal opp på nettsida).  
2-1.3 Arrangementsskjema 

Ikke fylt ut.  
Håkon må skrive arrangementskjema for Halloween. 
Ulrikke og Veljko skriver for Beer pong.  
Elin og Veronica skriver for jentekveld.  
Erlend tar “livet etter studiene”. 
Elin og Veronica skriver for eksamensverkstedet. 
Veljko tar for MENA-gym. 
Tord (og Håkon) skriver for MENAlan. 
Hytteturen har blitt skrevet for.  
Informativ; hva som ble gjort, hvor mange som var der. Beskrivelse. 

 
3 [Økonomi] 

3-1 Balanse  
Samme som sist. Ranvei vil ikke ha kort og vipps, burde funke med vipps og kontant (må 
bli flinkere til å ha kontanter i form av mynt). Ranvei kan kjøpe ruller på forex, men blir 
ca.20 kr gebyr. Kan prøve Bunnpris først. Greit å ha i forkant av julebordet.  
Vi avvikler kortterminalen i en prøveperiode; vi må være flinkere til å vise at vi har vipps og 
at det er forskjellige priser.  
Må være strengere med å kreve inn penger fra de som ikke har betalt for deltakelse.  

3-2 Søknader 
3-2.1 Eksamensverksted 

sendt! 
3-2.2 Frifond 

 



Har en konto “menageriet-styre@fys.uio.no”, samme passord som vanlig. Burde 
søke så snart som mulig, i og med at behandlingstiden er 3.6 uker. 
Tord og Thomas har sett på lydanlegg, og det koster en del penger. Totalt 20.000, 
fikk 25.000 til brygging, så burde være en sjanse. Vanskeligere å få penger: dette 
er ikke et prosjekt/aktivitet. Tord har pris for alt skrevet ned, og lager et utkast for 
søknaden. Elin og Erlend kan se på utkastet og se på teksten etterpå.  

 
4 [Eksamensverksted] [21.-24.11] 

4-1 Plan 
Kutting av frukt + kaffe: 
Mandag: 

- Veljko 
Tirsdag: 

- Elin 
Onsdag:  

- Onsdag 
Torsdag (pizza):  
- Pizza: Erlend og Elin 
- Frukt (midt i): Tord 

 
Vi vil kjøpe fra Pancetta 
De kan ta kinaekspressen på mandag, så tar vi pancetta på torsdag 
Elin og Veronica fikser utstyr fra sentrallageret i form av tusjer ovs.  
- Vi printer ut eksamenssett hvis det trengs 
- Sender ut bekreftelse til alle gruppelærere 
- Ta info osv på arrangementet 

4-2 PR 
Vi fikser arrangement i dag. 

 
5 [Julebord] [16.11] 

Vet veldig lite, Erlend og Magnus tar ansvar. Alle tar ansvar på dagen. Styremøte 
16.desember før rigging.  

5-1 Ansvar 
5-2 Møte med SMN 

Erlend skal purre på møte 
 
6  [Brygg] 

Håkon ikke her 
MaKE: Får hvertfall 1200kr, men mest sannsynligvis 1500-1600kr til brygging.  
Magnus har skrevet budsjett, så det burde være ganske sikkert. Ranvei sender alt tilbake. 

Burde ha det klart til over nyttår.  
6-1 Status øl 

 
7 [Adventskalender] 

7-1 Opplegg 
Koke opp gløgg i kjemikantina kl.8. Kjøpe gløgg og klementiner, printe ut sangtekster og ha 
litt musikk.  
Tord sier ifra om det er noe han trenger.  
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Håkon tar ansvar for Lucia-tog (om det blir noe av). 
7-2 Hvilke dager? 

1/12  og 8/12 
7-3 Vil KFU og Proton være med? 

Proton hadde møte om dette på mandag, får se om de er interesserte (vi har ikke hørt 
noe).  
Får se. 
 

8 [Diverse] 
8-1 Nøkkel 

Mangel på nøkkel, dårlig rutine og trøbbel. For å forhindre dette skal vi fra og med nå ha 
en liten bok hvor vi kvitterer nøkkelen når vi tar den og legger den tilbake. Håkon kan 
alltids legge nøkkelen i skapet når han reiser vekk. Fordi vi ikke hadde nøkkel måtte vi 
ringe vaktsentralen, og må fra nå av må vi ha vakt på alle arrangementer med alkohol. Om 
arrangementet varer lengre enn til 22:30, så burde man søke vekter (hverdager går fint). 
Vekterne pleier å være veldig greie, så skal ikke være et problem. Må sendes inn en uke 
før, får refundert fra fakultetet.  

8-2 Generelt rundt arrangementer 
Detaljplanlegging savnes, de som er ansvarlige må tenke over hva man trenger ovs. Må bli 
flinkere.  

8-3 Instagram 
Fler bilder på instagram! Må huske å ta bilder på arrangementer og publisere med en 
gang. Huske å bruke storyen oftere.  

 
9 [Til neste møte] 

9-1 Velge møtedato 
Fredag 16.desember, klokkeslett kommer etterpå. 1 time (ca.14-15-tida) med møte ca. 2-3 
før julebordet. Skal prøve å få møtet på forskningsparken. 
 
Etter nyttår: Tirsdag 17.januar kl.16:15 (inntil videre) 

- Planlegge genvors og hyttetur  
-  

Genvors 20.januar  
 

10  [Eventuelt] 

 

 


