
 Møteinnkalling Menageriet Vår 2016 

Dato: 23. Februar. 2016  

Sted: VU24  

Tid: 17.00 

Tilstede: Alexander, Erlend, Kristian, Magnus, Erik, Olav og Veronica  

 

Dagsorden: 

1. [Formalia] 

1. Valg av møteleder og referent 

Alexander som møteleder 

Veronica som referent 

2. Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent innkalling 

- litt seint 

Godkjent referat 

2. [Hyttetur] 
1. Hvordan gikk økonomien 

- under budjsettet 

- usikkert hvem som betalte inn på konto 

- Kontantene er I kassa 

2. Hva er status på oppmøte -> innbetalt 

- Litt dårlig oppmøte 

3. Feedback 

- litt lite mat 

- mer kjøtt og ost 

- Mer PR 

- Bedre planlegging 

- Legge ut bilderfra hytteturen på nettsiden, Erlend skal fikse  

4. Innlevering av nøkkel og papirer 

- Ligger på kontoret 

5. Hyttetur neste år burde bestilles slik at den er første uka etter fadderuka 

- Send melding til Bjørg når man leverer nøklene 

 

1. [Brygg] 
1. Bryggkveld 

1. PR 

2. Torsdag 

3. Lære å lage, ha en presentasjon med evt mingling I bakgrunnen. Presentasjon på 

halvtime-tre kvarter 

4. Fine plakater, tok kort tid og er enkelt (Burde lage flere fine plakater til alle 

arrangementer) 



5. Mega-blæst på PR I dag 

2. Brygging 

- På fredag  

- Reklamere om det på torsdag 

 

3. [PR] 
1. Bedre kommunikasjon 

2. Tydligere plan 

- Olav må si ifra om han trenger hjelp eller plan 

- Påskeegg  

- Starte tidlig 

 

4. [Alkymisten] 
1. Rydding og vasking med Proton 

- Vasking I morgen etter kl.17 

- Bare å bli med! 

- Må skaffe vaskeutstyr 

- Snakke med vaskepersonalet 

- Si ifra tidlig! 

- Alexander skal snakke med Vidar om bestilling av vasketralle til Alkymisten  

2. Mulig kollisjon med arrangementer? 

- nei 

3. Alkymisten er bestilt på torsdag 

 

5. [Menagym] 
1. Fredager 

- Hver fredag, Veljko tar ansvar. 1,5 time 

- Fikse PR 

- Bestille hallen I morgen – Veljko må betale med kontanter I morgen 

2. Hvem er der? 

1. Ønskelig og lage en lengre plan der folk kan skrive seg opp? 

3. Innkjøp av utstyr: vester, vollyball, rugby, noe annet 

1. Haster ikke, men ha en plan 

2. Vester må kjøpes, viktig å kjøpe inn utstyr tidlig (gjerne før sommeren) 

 

6. [Kontoret/Lager] 

1. Nøkler i boks? 

1. Alex har nå nøkler til lager og kontor 

2. Magnus må gå til hovedlageret (snakk med hvem som helst) 

2. Pengekasse/safe -> Erik 

- Erik fikser det I løpet av 2 uker (ellers blir det kjeft) 

3. Spørre KFU om bokskap for ekstra nøkkel etc.  



- Alexander skal spørre, se om noe er ledig 

- Veljkos skap er ledig 

4. Erlend, Magnus og Veronica går med pant 

5. All søppel ra hytteturen er tatt 

7. [Økonomi] 
1. Tilgang til bank er fikset 

2. Søknader for frifond 

- ok med flere søknader, men ikke flere om samme 

- Søke om generelle ting (f.eks spill og aktiviteter) 

3. Ønsker vi å investere i pokerbord med KFU/Proton? 

- om vi spleiser er det lurt, men ellers blir det kanskje en dårlig prioritering 

- Spør KFU og Proton, men satser på at vi spleiser med Proton (pluss søke til frifond) 

4. Søke midler til masterpresentasjoner 

- Har sendt søknad til Studetentparlamentet, snakke med fakultetet 

- Snakke med Olav Nilsen om eksamensverksted 

5. Nytt bankkort 

- Erik må klippe det gamle 

- Nytt kort kommer til sentrallageret, SMN eller på fysisk 

- Alexander sjekker alt om en uke om det ikke har dukket opp 

                6. Pengeskrin 

                     - så billig og stort som mulig med lås 

8. [Eventuelt] 

Nicolai og Asbjørn skal holde en fest I Menageriets navn på Alkymisten 9/04, 16/04 

- De reklamerer og fikser, men trenger kanskje hjelp med inngang, rydding, brygging etc.  

- konsert og øl 

- Asbjørn og Inger-Marie står for øl 

- kanskje spritbar 

- Inngang på kanskje 200kr 

Veljko har ikke nøkkel, Alexanders nøkkel I skapet 

9. [Neste møtedato] 
 
Mandag 7.mars kl.16:30 
 
Kj-vannmelon-opplæring etter møtet! 


