
Møtereferat Menageriet Høst 2016 

Dato: Tirsdag 23/08-16 
Sted: VU24  
Tid: 14.15 

Tilstede: Alexander, Magnus, Håkon, Nicolai, Erlend, Veljko, Olav, Erik og Veronica 

Dagsorden: 

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

Møteleder: Alexander 
Referent: Veronica 

1-2 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent 
 

2 [Oppfølging] 
2-1 Fadderuke     

Fadderbarna virket fornøyde, ble litt surr dessverre. Beklagelig at t-skjortene ikke ble 
bestilt, Alex visste ikke at det var hans ansvar. De er forøvrig bestilt av Alexander Elstad. 
Menamiddagen var en suksess, god mat og god stemning. 
Ingen “gave” til de som hjalp til mye, men en god klapp på skulderen. 
Burde ha flere som tar hovedansvar som faddersjefer. 
En faddergruppe hadde kun to faddere, burde fordele. Burde til neste gang dynamisk 
fordele faddere. Flere faddere har droppet fadderuka fordi de ikke følte seg inkludert, det 
er veldig uheldig, men får prøve å være flinkere neste år. 

    
Menamiddag, litt over 60 dukket opp. Gikk ikke over budsjett, Alexander Elstad sa I fjor 
han brukte 15.000 kr, det er det som er satt opp. Budsjettet har ifølge Nicolai vært 
nærmere 10.000, og det har vært målet å prøve å mindre for å gjøre det billigere. Vi 
mottar 10.000 fra SNM. Budsjett og deltakere burde bli funnet ut av snarest. Brukte ikke 
Menageriets midler på fadderuka, fikk omkring 16.000 fra fysisk fagutvalg. Kun ett fat ble 
drukket, fordi all vinen ble åpnet. Planen var at ikke all vinen skulle bli drukket. Alex burde 
konsultert med styret om vinen, fordi det ikke har vært før og budsjettet var allerede 
ganske høyt. Alexander beklager. Slike avgjørelser må alltid gå gjennom flere, minimum 
leder, økonomiansvarlig og et styremedlem. 

    
Erlend savnet en tydeligere plan, og syntes det var ganske svak ledelse på flere punkter. 
Det kan være lurt med flere ledere, men det burde være en som har kontroll over hvordan 
man skal komme seg mellom aktiviteter. Det burde bli satt ansvarsgrupper som har ansvar 
over forskjellige ting. Det er praktisk sånn at man vet hvor man skal gå. 
Flere av aktivitetene tok veldig lang tid og satt på ikke helt fornuftige tidspunkt. 
Mange av problemene knyttet til opplegget er knyttet til plutselige og spontante 
forandringer fra andre hold, hvor bla. Foredrag ble flyttet og man ble nødt til å ta kjappe 
avgjørelser. 
Fadderukeplanlegging starter noen måneder før sommeren, men catering og plan ble 
forsinket så det ble problemer rundt det. 
Burde sette i gang tidligere neste gang, og bestille catering før sommeren. 
 

2-2 MENA-t-skjorter 



Aleksander Elstad har bestilt, håper å få dem til seminaret på Sundvollen. 
 

2-3 Har idrettsutstyr blitt kjøpt i løpet av sommeren?    
Utstyr har ikke blitt kjøpt inn I løpet av sommeren, det er litt dumt fordi det skulle bli brukt 
I fadderuka, men løste seg. 
Tenker menagym neste fredag 

2-4 Hyttetur    
Ikke fått svar fra Bjørg om å ha hyttetur 21.-23.oktober, men svar forventes I løpet av de 
nærmeste dagene. 
Proton har hyttetur helgen etter midtveis, 14.-16.oktober. Viktig å passe på at det krasjer. 
PLAN A: hyttetur 30.september-2.oktober 
PLAN B: Hyttetur I starten av november 
PLAN C: Hyttetur I januar (før 1.februar) 
 

3  [Generalforsamling] 
3-1 Semesterberetning 

Alex fikser, frist torsdag 
3-2 Budsjett  

Erik fikser, frist torsdag. 
3-3 Plan til neste år 

Alex fikser, frist torsdag.  
3-4 Fikse møteleder 

Spørre Morten, back-up spørre Kari Anne 
3-5 Referent 

Veronica  
3-6 Hvem stiller på nytt 

    
Alex stiller ikke som leder, igjen, men som behjelpelig om det ikke er andre som vil inn I 
styret. 
Magnus vil fortsette som nestleder. 
Erlend vil stille som leder. 
Olav tenker å stille som PR-ansvarlig 
Nicolai tenker å stille et halvt år til, nok som seniormedlem (for å få skikk på styret!) 
Erik skal stille igjen som økonomiansvarlig om vi endrer vervet, ellers vil han ikke stille om 
noen andre stiller. Magnus har snakket med en mulig kandidat. Erik vurdere å ikke stille, 
men være hjelp. 
Veljko vil fortsette (spesielt med ansvar for Mena-gym, skal huske å kjøpe utstyr) 
Håkon bryggmester 
Veronica stiller igjen 
 

3-7 Pizza? Har vi råd? 
    

Litt tidlig å vite om vi egentlig har råd til pizza, må se det an. 
Det sto i den ene innkallelsen at det skulle serveres  pizza. det gjør møtet mer attraktivt for 
både nye og gamle. 
Håkon har 2 fat med øl han gjerne vil ha vekk, så det blir også drukket på 
generalforsamlingen. 
 



3-8 Skal noen dukke opp i MENA1000 forelesning og informere? 
Erlend melder seg til å dukke opp I MENA1000-forelesning for å promotere 
generalforsamlingen. (Torsdag 12-14) 

3-9  
4 [Brygg] 
4-1 Nytt brygg 

Søndag 28.august 
4-2 For kommende semester 

    
100 liter skal brygges til julebordet 16.desember, gjerne med variasjon (ikke tvang) 
2 ølkvelder (Håkon bestemmer inngangspris og øl), satt opp til at man skal få inn 1500kr 
for hver ølkveld (helt lov å få inn mer) 
Beerpong: Hadde øl og tok inngangspris. Tar tid med tanke på at man må brygge øl, så 
Håkon må avgjøre når det passer å brygge og om det går an å arrangere. 2 
Beerpongturneringer og 2 ølkvelder blir litt mye I hvert semester, så kan bli vrient å få til 
så mye øl. 
Prøve å engasjere lærlinger og andre til å brygge selv. Ta I gang Menabryggsiden. 
Håkon brygget søndag, Menageriet får 1-2 fat. 
Det ble ikke brygget I sommer. 
Ølkveld må planlegges ca. Slik at vi tidlig kan sette I gang med PR og forberede. 
Til plan for semester trenger man ikke noen nøyaktige datorer 
 

4-3 Kjøleskap 
    

Vegard Rønning vil ha kjøleskapene på lageret, og mener at han eier dem. Kristian hadde 
en muntlig avtale om at han skulle hente dem eller gi dem vekk. 
Han vil brygge gratis med vårt utstyr for at vi bruker dem, burde sende mail om at han og 
Kristian hadde en avtale om at de skulle hentes eller gis vekk. Om han krever å få dem, så 
må han betale leie for at vi har hatt dem over sommeren og hente dem selv en uke senere. 
4000Kr for leie over sommeren. 
 

5 [Økonomi] 
5-1 Balanse     

Hadde god økonomi før sommeren 
Skal finne ut av current situation, 
Vi er ikke blakke 
Forventer 12.000 igjen etter utstyr og etc. 

5-2 Utestående/innkommende 
Har ingen søknader ute, må sende så fort som mulig     

5-3 Kjøp av utstyr 
Gjøres helst ganske snart 

5-4 søknader 
Skal sendes 

5-5 Økonomilærling 
Forhåpentligvis ved etter neste generalforsamling 
 

6 [Til neste møte]    
6-1 Må fikse straks! 

Alexander fikser semesterberetning, kvitteringer til Erik, semesterplan 
Erik fikser regnskap, budsjett og søknader I dag 



Erlend hjelper til med økonomi 
Veronica fikser vedtektsendringer 

    
6-2 Neste møte 30.august kl.14:15, VU24 

 
 

7 [Eventuelt]   

Veronica booket Auditorium 3 til generalforsamlingen 

ACCENTURE 

- burde be om å få det utsatt, men er dette eneste mulighet gjør vi det nå. Da må vi få svar så fort 
som mulig. Må få svar senest I morgen, ellers er det for sent. 

Mena-gym er et kjempebra opplegg og burde fortsettes. 

- Lage en Mena-gymepost for å lage kalender evt kunne sende inn spørsmål 

 

Sindre og noen vil male pingpongbordet. De kan få pantepenge, evt. Proton pitcher inn. 

 

Alkymisten-trøbbel: Det så helt forferdelig ut etter vorset til RF-semesterstartsfest. (Verste Nicolai 
har sett I sin tid). I tillegg var det et privat arrangement dagen etter (Kari Anne surret til med 
datoene og glemte) så det ble ikke ryddet. På store arrangementer burde det være minst en 
ordensansvarlig (som holder seg noe klar til sinns) som passer på. Burde ha ryddecrew til å rydde 
kvelden. Husk! Den som panter får beholde pengene selv. 

 

Med vennlig hilsen 

Veronica Killi 
Sekretær, Menageriet 

 


