
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Torsdag 27. Oktober 
Sted: VU24  
Tid: 14.15 

Tilstede: Erlend, Elin, Veljko, Ulrikke, Håkon, Veronica 

Dagsorden: 

1 [Formalia] 
1-1 Valg av møteleder og referent 
1-2 Godkjenning av innkalling og referat 

 
2 [Oppfølging] 

2-1 Ølkveld 
2-1.1 Økonomi 

Litt usikre, et sted mellom 500kr-1000kr. Ble 17 (foredrag+etter-quiz-moro) 
2-1.2 Resterende øl 

Masse øl igjen. 
2-2 MENA-LAN 

2-2.1 Debrief 
Var ikke så mange, men var et veldig bra arrangement. Litt kjipt at det ikke varte lengre enn kl.2. 
Var 10 deltakere, som alle synes det var bra. Rakk ikke så mye siden det ikke varte så lenge. Kan 
arrangeres igjen, men burde ta initieres fra deltakernes side(?). Kunne hatt flere deltakere. Tord 

2-3 Motivasjonskveld 
2-3.1 Debrief 

55 dukket opp, 6000kr til pizza og brus. Vellykket, burde gjøres igjen. Økonomien fikses, 
sentrallageret la ut for pizza som skal deles på foreningene.  

 
3 [Økonomi] 

3-1 Balanse  
saldo er vi ikke sikre på. Vi har problemer med å se de siste transaksjonene, er i dialog med 
DnB. Ligger godt i pluss, og har penger til rådighet. Mangler svar fra MaKE, usikre på om 
KFU har tilgang på sin konto eller ikke. Ranvei presenterer regnskap på neste møte. Alt skal 
være tilbakebetalt av evt utlegg, penger fra hyttetur skal være ute. 

3-2 Penger fra FI 
har søkt alle penger vi har mulighet til å søke for, må finne ut av hvor de 4.000kr som 
angivelig har blitt søkt til MaKE 2016. Nico skal undersøke dette, Veronica skal snakke med 
MaKE-styret. 

3-3 Søknader 
Jentekveld - ikke fått tilbake  
Eksamensverksted - fått 7.000kr 
 
 

4 [Halloweenfest] [28.10] 
4-1 Plan 
4-2 Behov 

Vakter og folk til å pynte.  
Ulrikke kl.19:00-kl.19:50 



Veronica  kl.19:50-kl.20:50 
Tord kl.20:50-21:50 
Håkon/Erlend kl.21:50-kl.22:50 
 
Ulrikke og Veljko skal rydde 

 
5 [Jentekveld] [10.11] 

5-1 PR 
Veljko jobber med saken 
Vi inviterer alle fra MENA-jenter, Håkon inviterer Kjemi-jenter. Håkon, Ranvei, Veronica, 
Elin, Ulrikke som admin. 

5-2 Søknad 
Venter på svar 

 
6 [Beer Pong – turnering] [11.11] 

6-1 Innkjøp 
Har baller, må kjøpe kopper på Nille (sannsynligvis)(ca. 50), kan gjøre det samme som ifjor 
hva pokal angår (trenger gullspray). 

6-2 PR 
Lagpåmelding er oppe 
Plakater er oppe 
Maks. 2 på hvert lag, må ha lagnavn 

6-3 Inngangspenger 
150 kr litt mye, burde sette den ned. setter til 75 +medlemsskap (85kr for ikkemedlem) 

+gebyr for vipps (2,7%) ca.3 kr 
 

7 [Eksamensverksted] [21.-24.12] 
7-1 Status penger 

Fått 7000 kr fra programrådet. 
Veronica skal høre med noen i AU om penger 
Purre KFU til å søke penger  

7-2 Masterstudenter 
Mangler kun to fag (Nico skal snakke med dem).  

7-3 Hjelp  
Veronica kan ikke være der alle dagene, Elin trenger litt støtte, særlig med tanke på hva vi 

gjør med pizza. Veronica er der Mandag (kan hente pizza), Erlend kan hente pizza torsdag (om han 
får bil, vi kan evt få levert pizza denne dagen). 
 
8  [Brygg] 

8-1 Status kegorator 
8-2 Hjul skal fikses i dag, kan trilles kanskje i morgen. 
8-3 Neste øl 

Ikke tenkt enda, har 8 med øl på (uten de to fra Ulrikke). Vi har 125 L, inkludert MaKE-ølen. 
Tar vi fra det har vi rundt 80 L. Har full kontroll.  

8-4 Bryggebok 
8-4.1 Kristian Haug skulle begynne på dette. Er det gjort? 
8-4.1.1 Ingredienser og fremgangsmåte. «Guide for dummies» 



8-4.1.2 Håkon har skrevet den, burde korrekturleses. Ulrikke har lest. Skal kunne brukes av de som 
låner utstyret vårt blant annet, men handler om å bevare kunnskapen om brygging til 
videre generasjoner.  
 

9 [MENAgym] 
9-1 Hvor mange har svart på doodle? 

11 
Skal spørre igjen på gruppen veldig enkelt “Vil du ha menagym i helgen” “JA/NEI”. Kan 
bytte dag, onsdag passer ikke. Alle kan som regel annenhver uke, så gjelder å koordinere. 
Fredag kl.14:15 passer for de fleste, (MaKE neste fredag). Søndag 6.november kl.10:15 på 
Blindern. 

9-2 PR 
Veljko fikser PR, kan skrive at det er hver uke og lage en laminert plakat for aktuell dag. 
Veljko fikser plakat, Veronica laminerer 
 

10 [Diverse] 
10-1 Reklamering for videre arrangementer 

Halloween!! 
10-2 Kort debrief fra samarbeidsmøtet på KI 

Godt møte.  
Snakket om miljø: 
Gått i bølger, både mellom alle foreninger og mellom Kjemi/MENA. Har til tider vært hat 
mellom alle, men slik vil vi ikke ha det. Det er bedre nå enn det har vært på lenge. Nå har 
det kun vært litt drittslenging, med før var det krig. Vanligvis vennlig rivalisering mellom 
linjene, særlig tidligere hvor eldre studenter har opplevd det sterkt. Vi vil nå ha mer fokus 
på at det er greit å ha litt vennlig rivalisering, men sjikane/hets er ikke greit. Man skal være 
hyggelig mot hverandre, og foreningsledere skal gripe inn om det går for langt.  
Tiltak: 

- profesjonelt samarbeid (mye burde tas muntlig siden det forhindrer 
misforståelser). Kan tulle med venner og etc, men må ha skille. 

- Flere samarbeidsarrangementer som oppfordrer til sosial omgang mellom 
studenter på tvers av linjene. 

- Støtte hverandre og fremme hverandres arrangementer 
- Ha flere “styrepils”, det var veldig suksessfullt  
- Ha mer samarbeid i fadderuka, vi er i kommunikasjon med Instituttet 

Dyrehold på kjemisk: 
- nei til å ta med hund for underholdning skyld  

 
Menageriets bestemmelse: Man burde søke til KFU 12 timer i forveien (via epost) og ha den f.eks i 
glassburet med gardinene for. KFU må da ta ansvaret for hunden, og godkjenne evt søknad om 
hund. 
 

10-3 MaKE 
10-3.1 Trenger fler til rydding lørdag 

Veronica skal høre med Magnus og Kjetil om det er mulighet for å få redusert pris på 
middagen om man hjelper mye til.  
Prøve å få med eksterne.  

 



11 [Til neste møte] 
11-1 Velge møtedato 
11-2 tirsdag 08.11 kl.14:15 

11-2.1 En eller to uker? 
Ser an litt 
 

12 [Eventuelt] 
Veronica har snakket med Christian, MaKE 2016 har ikke søkt penger fra MENAs programområde 
ved Fysisk Institutt. Skal kontakte Katrine Langvald om vi kan få informasjon om bevilgninger gjort 
fra den potten, siden vi ikke har bankhistorikk eller peiling på hva som har skjedd. Må komme til 
bunns i saken.  

Adventskalender: 

- Tord skal finne på noe som kan være hyggelig og gjennomførbart for å gjøre desember 
koseligere for studenter. 

Strømtrøbbel på studentområdet 

- Skal fikse kretsen og skaffe et strømuttak  

Søke fra Kulturstyret 

- Vil ha støtte til adventskalender, juleverksted, Lucia-tog, Julegrøt 
- Skal tenkes på til neste møte, sende søknad 

 

Med vennlig hilsen 

Erlend Hall 
styreleder  
Menageriet 


