
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Tirsdag 18. Oktober 
Sted: VU24  
Tid: 16.15 

tilstede: Erlend, Ranvei, Håkon, Nicolai, Veljko, Veronica, Elin, Magnus 

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 

 
2 [Oppfølging] 

2-1 Hyttetur 
2-1.1 Arrangementsskjema 

Antall mennesker, hva som ble gjort, generelt hvordan arrangementet gikk.  
2-1.2 Feedback 

Tord har fått 13 svar, med mye god respons. De fleste syntes hytta var bra, og til neste 
gang synes folk at vi kan ha litt mer organisert opplegg. I tillegg var det litt dårlig utvalg av mat på 
frokosten, og mangel på glutenfritt brød (ikke kun knekkebrød). 
NEste hyttetur blir 3.-5.februar 

2-2 Turneringsfinale LoL [29.10] 
Kan ikke være på Alkymisten likevel, det blir flyttet til BS og andre initiativtakere. 

 
3 [Økonomi] 

3-1 Balanse 
12.500kr på konto, får fortløpende mer penger fra vipps. Vi skal ha 36.000kr når vi får alt 
refundert. 2000kr forsvinner til hyttetur, så da sitter vi igjen med 34.000kr.  

3-2 Søknader 
Fikk 5000kr for lite av kulturstyret, om vi fremstiller det vi søknader litt mer ekstraordinær 
kan det søkes som prosjektstøtte. Om vi ikke får eksamensverkstedet støttet burde det 
enten avlyses eller foregå uten pizza. Kan tjene mer penger enn budsjettert fra øl. Er søkt 
om 3000kr til motivasjonskveld, koster ingenting om det ikke får innvilget søknad. Å selge 
matvarer fra hytteturen til Proton gikk i vasken, vi solgte kun en pakke ost. Vi får brukt 
maten, men får mindre penger på konto.  
Kan fremover søke til prosjektstøtte fra Kulturstyre om det er arrangementer som ikke er 

gjennomført og etter de har møter (ca. etter 15.nov) 
Burde ikke ha en buffer på minst 20.000kr, burde spesifisere i søknader der vi søker midler at 
hensikten med denne bufferen er å unngå at privatpersoner må gi utlegg og at SMN opererer med 
en refusjonsordning. Så vi har ikke like mye kapital som det ser ut til. 
Vi kan søke mer fra Studentparlamentet, vi kan ha mer flaks enn det vi har hatt tidligere, men 
burde være for mer faglige arrangementer.  
Får vi ikke penger fra Fysisk, skal Nico snakke med Marianne i Fakultetet om vi kan få penger der 
istedenfor.  

3-3 Budsjettkontroll 



Vi har 400kr til jentekveld om de ikke får inntekter og 500kr til Halloween, men ellers skal 
det ikke settes av mer penger til arrangementene fremover (minus øl). Når vi får pengene 
fra Oktoberfest, refundering fra SMN og MENA-middagen refundert fra Fysisk institutt, så vil 
økonomien bli bedre.  
Vi ligger bedre an enn forventet 
Ranvei vil lage en “sheet” på kj-vannmelon hvor alle skriver budsjett for sine arrangement 
slik at Ranvei enkelt kan se over. ALLE MÅ BRUKE BANKKORT.  
Ranvei skal fikse “sheet”-et. 
 

4 [Ølkveld] [21.10] 
4-1 Status 

Håkon er i gang med skriving og planlegging av foredrag, burde være på rundt en time (kan 
inkludere pauser med mingling).  
Har tenkt til å sette ut 4 fat (om nødvendig), men har 3 satt ut.  
Det kan bli mange, men kan også bli få (gjennomsnittlig har det vært rundt 20). Fordel er 
at det er en fredag og at vi har hørt mange som er interesserte, men vi må kjøre hardt på 
PR og (fysisk) dra folk på fredagen. 

4-2 Behov 
Vil gjerne ha litt hjelp med å få ned kegeratoren.  

4-3 Quiz etterpå 
Håkon skal ha svar på noen av spørsmålene i Quizen i sitt foredrag, slik at de har et 
fortrinn. 
Quiz starter 19-ish, Håkon planlegger å være ferdig med foredraget i tide for å kunne gå 
opp minst en halvtime før. Folk kan komme tilbake på Alkymisten etter Quizen (om det er 
øl igjen), men da må de som ikke var der tidligere betale inngang.  
Magnus skal snakke med Mirna etterpå om Quizen er klar.  

 
5 [MENA-LAN] [22.-23.10] 

5-1 Plan 
Mulighet for å låne Wii, alt er ganske greit planlagt. Kjøp av snacks blir gjort på lørdag slik 
at vi vet hvor mange som skal, evt hva som kjøpes. 

5-2 Påmeldte 
Skal få folk til å melde seg på skjemaet og være hardere på PR, det er mange som er 
interesserte.  

5-3 Behov 
Trenger hjelp med bæring av bord. Strøm skal være greit nok. Om de får tak i en litt lang 
CAT-kabel, så kan Tord fikse en ruter. Tord burde snakke med teknisk, for noen av uttakene 
er ikke lov å bruke. Dersom man bruker kabelnettet her kan maskinen bli låst siden 
brannmuren kan være ganske nådeløs. Snakk med EDB@uio.no. Blir ikke evig mange 
mennesker, og nettet skal være bra, men lurt å ikke okkupere kapasiteten. 
 

6 [Livet etter studiene/motivasjonskveld] [25.10] 
6-1 Plan 

Erik Ruud kommer, foreløpig timeplan har blitt sendt og godkjent av Anja. Det skal være 
en fra MENA, en fra “Proton” og en fra “KFU” (selv om det blir veldig kjemi-rettet). Forrige gang 
var det mange som snakket om bruk av studiene i bredden, denne gangen blir det ikke fullt så 
faglig og bredt, men mer om foredragsholdernes studietid ovs. Erlend skal ta kontakt med Anja, 

mailto:EDB@uio.no


KFU er de som egentlig skulle ha denne kvelden og har nesten ikke gjort noe. Tirsdag 25.oktober 
kl.17:00 

6-2 PR 
Snakke med KFU, alle skal ellers snakke med folk om dette. Burde få det opp på Facebook, 
KFU fikser plakat (men om de ikke er interesserte i å gjøre noe, gjør Veljko det).  
Burde få dette opp på nettsiden (facebook er litt fullt). Menageriet er den eneste som har 
en foredragsholder og søkt penger, om Proton og KFU ikke bidrar kjører vi vårt eget løp. 
Ulrikke må snakke med Anja om praktisk info, Erlend sender info om foredragsholderen.  

6-3 Budsjett 
Om penger blir innvilget blir det pizza, ellers skal dette ikke koste noe. Søknaden er sendt 
inn til Studentparlamentet, Erlend skal purre på sin kontakt i Parlamentet. 

 
7 [Halloweenfest] [28.10] 

7-1 Plan 
Alle har sett på referatet, har ikke hatt noen møter.  

7-2 Vakter og ryddig  
Folk som kan dekorere (onsdag og torsdag, siste innspurt på fredag evt) og stå i inngangen 
(fredag).  Håkon og Ulrikke avklarer med Proton, og setter opp en Doodle. Proton skal søke 
om bruk av luftegården på Kjemisk. Vi trenger 4 som kan sitte vakt i løpet av fredag, og folk 
som kan komme innom i løpet av helgen (helst lørdag) for å rydde. Ellers kan vi ta det på 
mandag. Inntektspenger blir 50kr, og man trenger ikke medlemskap.  
 

8 [Jentekveld] [10.11] 
8-1 Plan 

Med innvilgning: Taco 
Uten innvilgning: Kun snacks 
Gratis eller medlemsavgift, starte kl.18:00. Sender ut søknad i morgen. Burde prøve å få med 
alle jenter som tilhører MENA og kjemi. Håkon skal invitere alle førstiss og 
2.klasse-studenter, vi inviterer alle fra MENA. Kan vinkle arrangementet utfra hvem man 
snakker med, men reklamerer ikke for det som et festarrangement.  
 

9 [Beer Pong – turnering] [11.11] 
9-1 Plan 

Henger opp lag-plakaten på tirsdag, poster reglene på arrangementet. Veljko setter 
oppsettet på storskjerm og reglene på arrangementet. Må finne en dommer for hvert bord, 
dette burde være planlagt i forkant. Printe ut reglene og henge opp. 

 
10 [Eksamensverksted] [21.-23/24.12] 

10-1 Status penger 
Venter på søknad, søker evt fra fakultetet og Studentparlamentet.  

10-2 Plan 
Veljko har noen til et fysikkfag, 3.klassingene burde ta de tidligste fagene og la 
Masterstudentene ta 3.klassefagene.  
Har booket rom, vurderer grupperommet på studentområdet på onsdagen. Ellers har vi 
Berzelius og Curie man-tors, Avogadro mandag og torsdag, Auditorium 3 til tirsdag og 
kjemikantina alle dager. 
 

11  [Brygg] 



11-1 Status kegorator 
Magnus fikser kjøleskap og kegerator til helgen. 

11-2 Neste øl 
Onsdag 19.oktober, Tysk hveteøl. Håkon skal legge ut på gruppa om dette. Har fått låne 
kjemikantina.  
Håkon har ikke snakket med RF om glassflasker, men skal undersøke saken videre. Kan 
ellers høre med Bunnpris (og evt kjøpe av dem og få kasser). 

11-3 Fikse brygg-siden på nettsida 
Den har blitt oppdatert, og ser mye bedre ut enn den gjorde før. Plakater har blitt fikset og 
kan settes opp denne ettermiddagen. Prøv å endre formatet på siden til arkiv slik at det 
blir lettere å gjøre ble gjennom bilder. Til den engelske siden:  kan ta en 
oversettningsdugnad hvor alle oversetter hver sin bit. 
 

12 [MENAgym] 
12-1 Blesting 

I morgen, har vært et lite opphold. MENAgym er ikke like populært i år som det var forrige 
semester, må kjøre på enda hardere. Veljko burde svare på facebook selv om Veljko 
snakker med folk muntlig.  

12-2 Noe vi mangler? 
En dag som passer alle. Prøve en lørdag eller en søndag? Veljko kan høre med 
MENAgym-gruppen og sjekke om man kan leie en hall i helgen. Blir det dårlig oppmøte, så 
avlyser vi hele konseptet. I morgen er det hinderløype på Domus, med gratis inngang for 
både medlem og ikke-medlem. Kan ha MENA-gym først og evt reklamere litt for 
hinderløypa. 
Skal bli flinkere til å bruke Menageriets bankkort, burde fysisk gå til Frederikke og booke i 
resepsjonen. 1. Ta bankkortet, 2.Booke hall, 3.kjøpe mat. Slik kan det gjøres!  
Har begynt å skrive tekst om MENAgym. 

12-3 PR 
Plakat kommer opp etterhvert, ellers skal alle bleste (som bare rakkern!) 
 

13 [Diverse] 
13-1 Styrepils [20.10] 

13-1.1 Inviterer med Proton og KFU 
Har gjort! Godt mottatt, blir nok godt oppmøte. Veronica booker sted i dag basert på 

meningsmålingen.  
13-2 Reklamering for videre arrangementer 

Alltid reklamere for kommende arrangementer på hver arrangement 
13-3 CC – bra! 

Folk er oppdatert selv om det blir flere eposter å lese.  
13-4 Kort debrief fra møtet med foreningene, fagutvalgene og instituttlederne på FI og KI. 

Erlend og Magnus var i møtet. Skulle handle om relasjonen mellom FAM og MENA, men 
handlet i stor grad om penger. Fysisk har bedre utbetalingsretningslinjer enn Kjemisk, men 
vi burde sette igang en prosess hvor Kjemisk følger denne modellen og forbereder seg på å 
ha MENA.  
Vi må begynne å selv tenke på fadderuka, fordi vi kommer til å få mindre penger enn før. 
Vi burde sette av 3-4000 kr selv til fadderuka. 

13-5 Bruk av mer enn 1000kr på sentrallageret 



Om vi bruker mer enn 1000kr på sentrallageret, om vi bruker opp alt kan vi kontakte Anne-Margit 
og få mer. De kommer av de 13.000kr vi får. 

 
Møte med KFU og PROTON 

- sosialt på kjemisk 
- fadderuke 

Søker ikke lenger fra Fysisk, må gjøre kjemisk oppmerksom om at de må gi oss penger. 
Lage strategi 

- DYREHOLD 
Er forbud på UiO, men det er diverse regler vi bryter. Vi har noen som faktisk har angst for 
hunder, og det er ikke vanlig å ha hunder på kontorer eller andre offentlige, 
innendørsarealer. Gjøre de andre klar over at dette ikke er snakk om kun preferanser, selv 
om det er flere som generelt ikke vil ha hund på studentområdet. Ingen har noe personlig 
mot hund personlig, men vi må ta hensyn til studenter som har problemer med det, i tillegg 
til at det har vært flere ganger hunden har vært her dette semesteret. Andre “regelbrudd” 
må bli tatt opp etterhvert som det dukker opp problemer, men om vi skal være pragmatiske 
skal vi heller forby alkohol i tillegg til hund. Dette vil vi ha inn i lesesalsplassreglementet. Det 
må gjøres klart at dette er ikke et sted for hund. Det må bli gjort klart på forhånd at dette 
skal bli løst på torsdagens møte, og at dette møtet er kun for leder og nestleder. Om noen vil 
dele sin mening må de sende inn saken på forhånd til foreningen på epost. Vi burde be 
personen som har angst om å sende inn en anonym epost hvor vedkommende selv kort og 
godt uttaler seg. KFU så ut til å forstå saken da Erlend forklarte situasjonen.  
 

14 [Til neste møte] 
14-1 Velge møtedato 

Kan enten bytte uker slik at Tords lab ikke krasjer, dvs ha møte neste uke og deretter to uker 
fremover.  
Kan prøve å ha møte hver uke, det vil sannsynligvis gjøre møtene kortere. 
 

Neste møte torsdag 27.oktober kl.14:15 
 
Alle burde tenke over hvorvidt de vil ha møte ukentlig eller samme ordning som tidligere. 
 
15 [Eventuelt] 
MaKE-dagene 

Fredag : 

- Innkjøp og kutting av frukt (2-3 personer, 11:00-13:00): Veljko (trolig),  
- Rigge (2-3 personer, 16:00-18:30): Ulrikke, Erlend, Tord, (Veronica og Magnus), 
- Rydde (2-3 personer, 10:00-13:00): Nico (fredag kveld), Ulrikke, (Veronica) 

Erlend skal pushe videre 

Nettverksmiddag er hyggelig, gratis mat og skrive litt ting på en post-it-lapp 

- Ranvei og Tord, men Erlend skal spørre om det kan være 3 (da blir Elin med). 

MaKE-middag 

- Skjer i kantina, flyttes videre til Alkymisten (som er booket).  



Mat som var igjen etter hyttetur 

- en del tacolefser, 2 kg ost, hermetikk, mye som kan brukes på jentekveld. Viktig å huske 
mat for å unngå kasting 

Hvor mye vi har vi brukt på refusjon fra SMN 

- 950kr 
- Ranvei har tenkt at vi sparer refusjonen, og setter arrangementer som vi ikke får penger 

fra andre steder for. Burde søke om refusjon fortløpende, vi har 12.000 kr vi skal søke for 
refusjon om (på minussiden). Har ikke regnet med billettinntektene. Studentparlamentet 
tar refusjon, men vil ha faglige ting. Ranvei kaster inn penger der i første instans, så blir 
det sendt til SMN. Får vi støtte til faglige ting fra Studentparlamentet, så kan vi søke om 
penger fra SMN til andre ting. Om vi har mye penger nå, så kan vi alltids sette av 2000kr til 
fadderuka. MENA-middagen er kun Menageriet, og må derfor sette av penger til dette.  

Regnskap 

- Fikk info fra Alex om info om kontoen, utskriften blir ikke videreført ved kontobytte. Burde 
begynne å ta kontoutskrifter etter hvert semester.  

Oktoberfest! 

- Ble mye penger! Noe vi ikke har gjort noe ut av før dette, og var helt knall. 8260kr 

Med vennlig hilsen 

Erlend Hall 
styreleder  
Menageriet 


