
Møtereferat 19.april 
 
Menageriet Vår 2017 

Dato: Onsdag 19. April 

Sted: VU24 

Tid: 16:15 

Tilstede: Ranvei, Mari, Ulrikke, Tord, Magnus, Erlend, Veronica, Håkon, Vegard, Veljko 

Dagsorden: 

1. [Formalia] 

1. Valg av møteleder og referent 

Erlend og Veronica 

2. Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent! 

 

2. [Oppfølging] 

1. Påskeeggjakt 

Veldig bra. Egg ble funnet. Budsjettet på 800kr holdt, Fysikkforeningen skylder oss 200kr for 

egg til Påskefest. Folk var dårlige til å dele funn på sosiale medier. Menageriet var derimot 

flinkere til å blæste.  

 

3. [Økonomi] 

1. Budsjettgjennomgang 

- Jentekveld - støtte 1600kr dekket 

- MENAgym sportsutstyr; prioritere fra lista Håkon lagde (Håkon og Ranvei har 

hovedansvar for å handle inn) 

- Faddermiddag: Vil beregne for 70 pers (ønsker en buffer på 1000kr).  

- Vil ha samme pris for faddere og fadderbarn, 100kr. 9000kr fra Menageriet. Ranvei 

må søke penger f.eks fra Fadderpotten og Kjemisk Institutt.  

- Søke prosjektstøtte fra Kulturstyret.  

- Vi mister 1033kr i purringer og inkassokrav på vekterregninger vi ikke hadde betalt. 

Vi får selve regningene betalt, men ikke purringen. 

2. Søknader 

- Eksamensverksted sendt 

- Rapport til Frifond sendt 

3. NOKUT 

- Det er viktig å øremerke pengene fra NOKUT slik at de blir brukt spesifikt til ting som 

fremmer sosialt miljø for studentene på MENA. Litt uenighet i styret. Menageriet forvalter 

pengene på vegne av studentene. 2000kr til sportsutstyr studentene kan leie og 2000kr Fun 

In the Sun er en mulighet. 



 

4. [Lager] 

1. Smiske med KFU om å få ekstra lagerplass til sportsutstyr 

2. Må rydde lageret  

 

5. [Beer Pong][21.04] 

1. Status 

Venter på svar om kopper, påmelding er oppe, nettskjema ble en flopp (lapp oppe på 

sosialområdet). Om vi ikke får kopper kjøper Ulla. Veljko har ansvar for å fikse pokal 

(Veronica skal sjekke om hun har gullspray). 400kr i budsjett. 

2. PR 

    3. Blesting 

Aktiveres, få ut at det er en kul fest, få de andre foreningene om å dele dette. Siste innspurt, 

må få alle med! 

4. Påmeldte 

5 lag 

5. Ansvar 

1. Anlegg 

Opprigging: Vegard  

Nedrigg: Tord 

musikk, at den ikke blir ødelagt: Veljko 

Opprigg skjer Fredag. Bære anlegg, bord, kegorator: Veljko, Mari, Magnus, Håkon, 

Ulla 

2. Rydding 

Fredag: Ulla, Vegard (det meste) 

Lørdag: Tord, Mari 

 

6. [Mena Lan][22.04] 

1. Plan 

Ikke behov for vekter siden det er alkoholfritt. Ikke lyst til å bruke anlegget. Uformelt 

arrangement. Møteplass.  

2. PR 

Vurderte plakater, men det er litt sent nå. Målgruppa får det med seg på nett. Høre med 

Fysikkforeningen og Proton. 

 

7. [FRYST-kveld] AVLYST; blir MENAgym (se i MENAgym post) 

 

8. [Diverse] 

1. Lydanlegg 

Instruksjoner oppe i drive, rapport sendt, utstyr til å lage tralle er fiksa (blir gjort i løpet av 

uka)(høre med eiendomsavdelinga eller Bjørn om hvor man kan snekre)  



2. Bachelorsermoni og Sommerfest 

3.klasse vil ha Bachelorsermoni, må ikke være hele styret som ordner. Vil skje på 

sommerfesten på kjemisk og fysisk institutt, men det er også 16.juni (samme dato som for 

SMN). Løsning: Vi har en liten bacehlorsermoni på SMNs sommerfest med rose og kanskje 

diplom (vil være for alle som “føler” de er ferdige, dvs at om de mangler noen fag er det ikke 

krise, de kan fortsatt delta). Vil fremme den sommerfesten vi skal arrangere, men studenter 

kan velge hvilken de ønsker.  

 

9. [Brygg] 

1. Status 

Har nok øl fremover, bla til sommerfesten. Må brygge en omgang til. Ulla&co skal brygge. 

Har glemt nitrogen til guinness, Håkon skal fikse. Vi har fått tillatelse for større CO2-tank, 

Håkon skal høre med sentrallageret.  

2. Ølkveld [05.05] 

Foredrag, skal gjøre noe nytt fra i fjor. Begynner PR mandag (etter Beer Pong og MENAlan). 

Inngang: 45 kr (55 kr ikke-medlem). Proton ønsker å stille med cider til ølkvelden, de får ikke 

billettinntekter, men PR.  

 

10. [Menagym] 

3. Fredag 21.04 (09-1030): Mari 

Kristian Ruth kl.08:30 SHARP, Flerbrukshall nr.2 

Fremover:  

Fredag 28.04 - Erik Alsgaard - Vegard tar hovedansvar 

---- Håkon prøver å skaffe noe utstyr ---- 

Søndag 7.mai (UKE 18) - ekskursjon - Tord hovedansvar (om dårlig vær - utsette) 

 

11. [Til neste møte] 

1. Velge møtedatato 

Onsdag kl.08:15  

 

11. [Eventuelt] 

Styrepils woopwoop 

 

Med vennlig hilsen 

Veronica Killi 

Sekretær 


