
Møtereferat Menageriet Vår 2016 

Dato: 14. April. 16 

 Sted: VU24 

 Tid: 12.30 

Tilstede: Erlend, Olav, Magnus, Alexander, Sondov, Veronica, (Erik og Kristian kom senere) 

 

Dagsorden: 

1. [Formalia] 

1. Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Alexander 

Referent: Veronica 

2. Godkjenning av innkalling og referat 

Litt seint, men godkjent. Går greit når man vet tiden 

 

2. [Oppfølging] 

1. Betalinger for hyttetur 

Erik skal purre 

2. Labfrakk-pimping 

1. Hvordan gikk det 

Det gikk kjempefint! Burde gjøres oftere, var ganske rimelig og veldig gøy.  

2. Møte om MaKE-dagene 

Ingen var der, men vi skal se mer på det neste gang 

3. Forrige referat: Påskeeggjakten var en knallsuksess, mange engasjerte seg og vi fikk 

masse bra tilbakemelding (til tross for at Olav ikke fant egg) 

1. [Menagym] 

1. Hvordan er status 

Ikke så mange som har svart 

2. Neste dato 

Hvis Veljko skal lede må det være på Fredag, men da har førsteåret lab, men de er 

flinkest til å engasjere seg, så man må tilrettelegge seg denne gruppa. Han skal høre litt 

rundt og se hva folk synes. Erlend: tirsdag morgen ser ut til å funke for mange, men funker 

det for Veljko? Veljko har forelesning kl.10:00. Fredag er en dårlig dag, lab fra 08-15 og 

forelesning kl.15. 

Førsteårsstudentene skal lage en topp 3 tider som funker  og poste på menagerisiden.  

3. Utstyr - dato, budsjett 

Får høre med Erik 

 

 

1. [Kontoret] 



1. Blir lesesalplassene brukt mer? 

Erlend sitter der mer, men veldig viktig at alle generelt er der mer. Kanskje de som 

hører hjemme der skal sitte der sammen? Men førsteårsstudentene bruker 

grupperommet mer. Alexander har ikke fått noen advarsler, men kan bli flinkere.  

2. Skap - in progress 

Alex purrer mer 

 

2. [Økonomi]  

1. Balanse 

Positiv, skylder Kristian 2000kr. Marius har endelig betalt for hyttetur, og Erik har 

betalt til Kristian. Vi har 16.000 å bruke, har ikke satt av til så mye.  

Vi har to søknader inne, penger fra Frifond for MENA-gym, søkte også for 

eksamensverksted.  

2. Bankkortet er her og har en kode 

Kristian brukte den sist, det har ny kode 

1. [Sommerfest] 

1. Lest mail? 

jepp! 

2. Hvilken dato passer? 

17.juni er ideelt 

3. Setter opp et møte 

Møte med Erlend og Alex 

 

1. [Beerpong-turnering] 

1. Dato 

Fredag 29.april kl.18, kan være flere på et lag.  

2. Har vi det vi trenger 

PR!! Kan ha en “påmeldingsplakat” på fellesarealet (de i styret må melde seg, men 

kan trekke seg om de ikke kan i etterkant). Trenger pingpongballer og kopper.  

Kristian brygget litt øl til beerpong, ca.60 L (klar om to uker).  

 

1. [Brygg] 

1. Hvordan ligger vi an 

Bra! har 140 L på lager 

2. Dato til oppfreshning av tappetårn 

I MORGEN (midt på dagen-ish) 

3. Neste brygg 

i morgen, fredag 15.april. 

Neste uke kanskje også 

Uka etter skal to kjemigutter brygge 



4. Opplæring av bryggere 

De som er med i år er flinke, viktig å ha flinke folk som kan ta over.  

5. Ølkveld - dato 

Skal begynne å tenke på det, men greit å si ifra hvertfall 3 uker før. Det skal bli den 

beste ølkvelden EVER 

 

1. [Lekekveld] 

Fredag 13.mai 

Hva? Vanskelig å finne på ting med flytende nitrogen, kan finne på hva som helst. Faglig, ikke så 

drikkeorientert. Skal prøve å få med de som ikke drikker så mye. Viktig å lage en plan, innkjøpsliste 

og teste ut i forkant. Erik skal sjekke økonomien, viktig å sende ut mange søknader. Planen er å 

være inne, men kan være ute også (Ikke tull med røykvarselen). Skal ikke være farlig, lurt å be folk 

ha med lab-briller.  

Ideer: 

Katapulter? 

Raketter? 

Potetkanon? 

Prosjektilaften?  

 

Nettside 

1. Må oppdateres oftere. MENA-gym er med! Men er ikke akkurat en levende nettside, 

burde være mer aktiv. Viktig å sende bilder av ting som skjer. Vi har 54 medlemmer. Bare å 

sende inn forslag! Erlend har fikset på “ny student”-fanen. Den engelske versjonen er ikke 

like bra, men skal fikses. Viktig å ha en brukbar engelskside. Erlend kan alltids purre og 

spørre om info/bilder/nyheter/innspill.  

 

Eventuelt: 

- Vips/M-cash 

- Eksamensverksted: søke penger (venter på svar) og finne lærere, tirsdag til torsdag en av 

ukene før eksamen.  

- Ingen masterpresentasjoner i år 

- Samarbeid med proton: Vors en dag de sier de kan 

 

Neste møte 

Møtedato: 5.mai kl.13:00 

 

Til neste møte 

- Alex: skal skrive innkalling litt tidligere, setter opp møte for sommerfest 

- Erik: fikser vips/mcash-ting 

- Alex og Erik skal skrive søknader for lekekveld (frifond, kjemisk, fysisk, kan prøve alt) 

- MENA-gym neste uke, førsteklassingene skal finne tidspunkt 

- Beerpongfolk: PR for beerpong og fikse utstyr 

- Kristian: brygge masse øl, lære folk, sette dato for ølkveld, male tappetårn (i morgen) 

- Lekekveldfolk: lekekveld 13.mai, starte å planlegge, PR 


