
Møtereferat Menageriet Vår 2016 

Dato: 26. Mai. 16 

 Sted: VU24 

 Tid: 13.00 

Erik (dro litt tidlig), Kristian, Erlend, Magnus, Alexander, Veljko, Veronica 

 

Dagsorden: 

[Formalia] 

1. Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Alex 

Referent: Veronica 

2. Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 

 

[Ølkveld 2] 

1. Hvordan gikk det? 

Ikke veldig godt oppmøte, kan være fordi eksamen er så nærme og vi burde sagt ifra 

samme dag at foredraget fant sted. 

 

 

 

[Menagym] 

1. Neste dato 

Neste semester kanskje 

Vært dårlig vær, kunne hatt det denne/neste uke 

Viktig å ha det tidlig neste semester (første uke etter fadderuka), for å få med mange 

2. Utstyr til sommern 

Veljko har ikke tenkt så mye på det, men styret er veldig positive til det f.eks volleyball til 

fadderuka. Erlend synes menagym skal være ute så mye som mulig, så det kan være greit å kjøpe 

litt mer. Budsjett 2000kr. 2 volleyball, 2 frisbee, amerikansk fotball, badmintonsett(?), fotball. ca 

200kr for en ball. Veljko kan kjøpe det før studiestart 

 

[Kontoret] 

1. Skap -lås 

Magnus har enda ikke kjøpt lås, men skal gjøre det så tidlig som mulig (skap 33 eller 35 er 

bra) 

 

[Økonomi] 



1. Balanse 

10.500 kr på konto 5000kr i kassen +ølkvelden, refusjon på 12.000 fra SNM. Fikk 9000 til 

eksamensverkstedet, så av 28.000 skal kun 2000 brukes til utstyr. Har enda ikke fått 

penger for fadderuka, men fra i fjor får vi penger og ikke at fysisk institutt gir oss et kort. 

Usikkert hva vi skal gjøre, om vi bruker penger selv eller ikke. Vi har søkt om å frigjøre oss 

fra instituttet, og heller ha det slik at Menageriet styrer over fadderuka selv. Må høre med 

Alex (annen Alex) om hvordan det skal gjøres/ble gjort, for det var gode og dårlige kjøp. 

Det har ikke nødvendigvis så mye å si, men Menamiddagen er utenfor fadderuka og vi fikk 

ikke penger for det sist. Viktig å finne ut av så tidlig som mulig og hvordan få råd til 

Menamiddagen, og snakke med fakultetet om fysisk skulle si nei.  

 

Burde ikke ende semesteret på 28.000 kr, burde sikte til målet vårt om å ligge på rundt 

20.000 kr. Har vi mye penger blir det vrient å få innvilget søknader, så burde kjøpe 

maltkvern og idrettsutstyr nå.  

 

2. Vipps etc. 

Erik skal se på det over sommeren.  

Om vi ikke får støtte til middagen, må vi betale 5000-10.000 kr selv. Vi har en bra fadderuke, så vi 

skal ikke bruke hele budsjettet til middagen, men spandere over hele uka. Fadderuka er viktig for å 

holde på studentene, så er helt klart viktig. Får en del refusjon, så viktig å bruke den riktig. 

Vi fikk ikke frifondsøknaden om sportsutstyr godkjent? Om ingen har forslag, kan Erik skrive en 

søknad om noe. 

- kan søke om utstyr til andre sporter 

- Søke om maltkvern (ca.4000kr)  og annet ølutstyr  

- Oculus rift (rette/forberede søknaden og sende igjen) 

- Ikke noe problem med å sende flere søknader, få blir godkjent så det er lurt å sende 

mange søknader.  

- T-skjortene fra fadderuka har reklame på seg, så SNM dekker det 

- søke frifond om hettegensere?  

- Man kan logge inn på frifond med menagerieposten og kan se hva det går an å søke på 

mye forskjellig. Viktig å fortelle om man legger inn en søknad. 

 

[Sommerfest] 

1. Siste innspurt 

2. Veljko, Erik og Olav har ansvar for rydding, de kan bare ta tak i folk (fra styret og ellers) for å 

hjelpe 

Opprigg: Erlend, Magnus, Magnus, Veronica, Alex, Kristian + folk (alle som ikke har 

eksamen) 

- oppmøte kl.13:00, 10.juni (unntatt de som har eksamen, Veljko og Olav) 

Kristian er QRF og ølansvarlig (kan ikke drikke før festen, for må kanskje hente reker) 



Alex setter opp lydanlegg, snakket med Øyvind om å låne det som ble brukt i fjor 

Alex får Erlend inn i admin.posisjon 

Olav skal printe ut plakater (gjerne i dag) 

Alle kan komme med forslag til quizen Magnus skal lage, finnes en mappe.  

Alex: fikse søppelpose, duk, aluminiumsfolie (slik at vi har på lager) 

 

[Brygg] 

1. Hvordan ligger vi an? 

nok øl til sommerfesten, + 80 L til fadderuka (håper smaken holder seg) 

2. Kjøleskap e.l.? 

Kjøleskapene på lageret (3 kjøleskap og 1 fryser tilhører Vergard Rønning), han vil ha dem 

tilbake eller bli kjøpt ut av dem. Han betalte ingenting for dem selv, så vi er ikke 

interesserte i å kjøpe dem av han. Om han vil ha dem må han hente dem innen fredag 

17.juni. Vi kan heller gå inn på finn.no og hente nye. Det sorte kjøleskapet er Asbjørn sitt, 

og Kegeratoren er ikke et av disse skapene som eies av Vegard.  

3. Maltkvern: Sender inn søknad til frifond (fint om Kristian kan fikse det), får svar innen juli, 

og får vi ikke godkjent kjøper vi.  

4. Trenger en ny erlendmeyerkolbe (den ble knust). Ansvar: Om folk som ødelegger utstyret vårt, 

må de dekke det selv. Vi dekker slitasje, men ikke ødeleggelser. Bryggmeisteren og menabrygg 

dekkes av Menageriet, men leier/låner utstyret vårt til sitt brygg, må de erstatte.  

 

[Eksamensverksted] 

1. Planen 

Neste uke, tirsdag-torsdag kl.17-19:00 

Alle tre rom har blitt booket hver dag, og vi har penger innvilget.  

2. Hva trengs 

Veronica kjøper inn frukt og grønt, Alex hjelper med å kutte frukt.  

Trenger dokumentasjon, Olav Nilsen vil se bilder (instagram!!!), alt sendes til Erlend slik at 

det kommer på nettsida, VI SNAKKER MEGAKAMPANJE  

3. Hvem gjør hva 

Veronica henter pizza tirsdag og torsdag med Magnus 

4. Økonomi  

Bruker 3500 kr på honorarer, 2 ganger 2000kr til pizzakveld (første og siste dagen), og kan 

bruke resten til frukt alle dagene.  

 

[Siste styremøtet] 

1. Hva må gjøres i sommer 

Alex må skrive fullstendig semesterberetning, alle skal sjekke og kontrollere dette. 

Alt av budsjett og semesterplan må fikses (Alex og Erik, men gjerne med flere) 

Innkalling til generalforsamling, forslag til vedtektsendringer, sjekke vedtektene, MÅ 

OPPRETTHOLDES  



2. Hvilke roller tenker styret seg 

- Erik sitter gjerne som økonomiansvarlig neste semester også. Burde vurdere å få inn i 

vedtektene at man må sitte et år. Er dette dumt? Kan det skremme vekk potensielle 

framtidige økonomiansvarlige? Om økonomiansvarlig vil slutte og vi har en ny, da kan vi ha 

et ekstraordinært møte.  

- Veljko stiller gjerne som styremedlem igjen (he made Menagym great again) 

- Veronica stiller igjen 

- Olav stiller igjen 

- Nicolai stiller nok ikke igjen (3 år er nok, men er behjelpelig) 

- Kristian er i Australia  

- Erlend stiller igjen, tenker det kan være gøy i ny rolle, skal tenke etter hva han har tid til 

- Magnus stiller igjen (kan som nestleder om ingen andre vil) 

- Alex stiller som leder igjen, det er lov å stille mot (må forberede neste nestleder  til 

lederrollen). Om han gir seg som leder kan han være seniormedlem.  

 

Seniormedlem: Skal være en som har vært her såpass lenge til å kunne være kompass i styret (kan 

være førsteårsstudent, men må ha vært i styret minst et semester) 

 

[Semestermøtet neste] 

1. Må ha møte før neste generalforsamling, kan ha det første fredag i fadderuka.  

2. Generalforsamling 

- Viktig å få med mange, burde legge det inn i planen (f.eks torsdag kl.16:00) 

 

 

 


