
Møtereferat 22.februar Menageriet Vår 2017 
 
Dato: onsdag 22. Februar 
 
Sted: KFU-kontoret (Glassburet) 
 
Tid: 12:15 
 
Tilstede: Erlend, Magnus, Mari, Ranvei, Vegard, Veronica, (Velkjo på telefon) 
 
Dagsorden: 
 
1 [Formalia] 
 
1-1 Valg av møteleder og referent 
 
Erlend som møteleder, Veronica som referent. 
 
1-2 Godkjenning av innkalling og referat 
 
Godkjent 
Folk vil gjerne ha møteagenda på epost, men kan sendes senere enn innkallingen. Erlend 
kan ta det som funker for han, for det handler mest om latskap fra alle andres side. 
 
2 [Oppfølging] 
 
2-1 Konstituering 
 
Erlend vil ha en som er festansvarlig.  
 
2-1.1 Festansvarlig 
Vegard oppnevnt som festansvarlig (i tillegg til PR-ansvarlig). En festansvarlig skal være litt 
frampå når det kommer til å insje til fest/vors, ha hovedansvar for å arrangere fester evt 
koordinere mellom Proton, høre med folk hva som er interessante temaer ++. 
 
Tord er fortsatt Alkymistenansvarlig og tar for seg private arrangementer og arrangementer 
som ikke er fester, f.eks filmkveld eller jentekveld. 
 
Vedtatt! 
 
2-2 Arrangementsberetninger og rapport 
 
Finnes på google docs, man finner den gjennom festet innlegg på styresiden. 
 
3 [Fastsetting av datoer og ansvarsområder] 



 
3-1 Fest [24.02] 
 
Ansvarlig: Vegard 
Rydding gjennom kvelden og resten av helgen 
 

- Få til ordentlige søppelbøtter til Alkymisten (pant/rest/glass) 
Prøve å dra et annet sted enn RF 
 
3-2 Lydanleggtestfest[10.03] 
Catchy navn 
Navn: LYDANLEGGFEST 
med SKIDAG og PØLSER 
 
2000-2500kr studentbarometer-penger 

- mat, pynt, snacks, MENAbrygg 
 
HOVEDANSVARLIG : Vegard og Tord 
 
Skidagansvarlig: Vegard  
Akeansvarlig: Mari 
Pølseansvarlig: Magnus 
 
Vegard kommer med PR ASAP!!! 
 
3-3 Ølkveld [kanskje 24.03] 
Kan kanskje være en ukedag, men Erlend tar det med Håkon 
 
3-3.1 Kan det være en ukedag? 
Hører om torsdagen funker, 30.? Mange har midtveis/hjemmeeksamen 
 
3-4 Prof. Teaching Excellence første bolk [28.02] 
Neste tirsdag, alle burde snakke med folk og dra dem med 
 
3-4.1 Erlend og Ranvei 
Prof.teaching  
 
3-5 FRYST-kveld [Uke 18. 2.-5.05] 
Magnus hovedansvar 
Ranvei svarer neste uke 
Magnus finner konsept, Magnus og Mari fikser søknad til kjemisk/SP 
 
3-6 Jentekveld [08.03 eller mars/april] 
Ranvei, Mari og Veronica (+Ulrikke)  
Satt dato og sendt søknad 
Kosekveld for alle! - Tar opp etter midtveis 



3-7 Påskeeggjakt [10-17.04] 
Magnus sendte ut søknad til Freia og Nidar, men de sa nei. 
Sende søknad til: Kulturstyret, Fysisk, Kjemisk, SiO 
Få med i søknaden:  

- tradisjonsrikt 
- inkludernede 
- hyggelig 
- på campus 

 
3-8 MENA LAN [(01.04) Proton har hyttetur] 
Tord hovedansvarlig 
Lørdag 22.april 
 
3-9 Beer Pong – turnering [21.04] 
Veljko og Ulrikke hovedansvar 
 
3-10 Eksamensverksted [Uke 21 eller 22] 
Veronica hovedansvarlig 

- Booker rom 
Fag: 
MAT1110 
KJM1110 
FYS-MEK1110 
FYS2140 
FYS2130 
MENA3100 
 
Erlend skal høre med KFU og FFU om de vil delta 
Bestille gavekort 3 uker før 
 
3-11 Sommerfest med SMN [16.06?] 
Erlend og Magnus 
 
3-12 Fun in the sun 
14.06, 15.06 eller 17.06 
Musikk, grilling, chilling og badminton 

- se an penger 
 
3-13 Fadderukemiddag 
Ranvei hovedansvarlig 

- hun spør om hjelp utenfor styret ovs 
VELDIG FINT 
Må planlegge minst 2 måneder før 
Catering 

- Sjekke forskjellige, få tilbud (kan bruke UiOs rabatt) 
4 [Lydanleggtestfest] 



Vegard skal se om f.eks noen vil bidra med underholdning 
Heve kvaliteten! TENK STORT!! 
  
5 [Diverse] 
 
5-1 Studiebarometeret - NOKUT 
 
5-2 Minions – kanskje finne et bedre navn? 
Katalysator 
Wafers  
…. 
 
Alle finner på et forslag innen to dager og skriver på gruppa 
 
5-3 Masterpresentasjoner 
Hovedansvar: Mari 
Snakke med Nicolai, Erlend og Mari tar en prat 
Må ha penger 
Søke SP 

- 5000kr (pizza og kanskje en liten greie til Masterne?) 
 
5-4 Greie etter Protons freiatur 
Vi sier nei 
 
5-5 Nettside 
Ulrikke fikser, vi tar opp dette neste møte 
5-5.1 Få opp arrangementer og bilder 
Neste møte 
 
6 [Brygg] 
TAR NESTE GANG 
6-1 Plan 
6-2 Ølkveld 
 
7 [Økonomi] 
 
7-1 Søknader 
Gjøres til neste møte 
7-1.1 Søke om masterpresentasjoner – studentparlamentet 
Mari 
7-1.2 Søke om jentekveld – gjort? 
Gjøres til neste gang 
7-1.3 Søke til kulturstyret 
 
8 [Menagym] 
Ansvarlig og Vegard deler på PR 



8-1 Fredag 24.02: Ranvei, Erik Alsgaard 
 
8-2 Fredag 03.03: Erlend (booker) , Kristian Ruth 
 
8-3 Fredag 10.03: SKIDAG!!! Skistyret 
 
Snakk med folk (både seriøst og useriøst) om de vil ha.  
vi har 

- Lima (kjemi) 
- Henriette (kjemi) 

SNAKKSNAKKSNAKK med FOLK 
Erlend legger inn Menageriets kort på sin bruker og blir booking-ansvarlig 

- Booking burde skje en uke i forveien 
 
9 [Til neste møte] 
 
9-1 Velge møtedato 

 
Mandag 6.mars kl.16:15  
 
9-2 Arbeidsoppgaver 
 
Erlend skal begynne med oppsummeringer på Facebook slik at alle er er up to date 
 
10 [Eventuelt] 
 
Kakerulett er avviklet, vi skal heller ta taco 

- Alle må huske å sørge for å spørre om hjelp selv om de har hovedansvar 
Lengre møte etter midtveis - Taco 
 
Eventuellsak nr.1 
Erlend: Skuffet over innsats i styret, og er skuffet over styret. Liten vilje og ta-fatt-het. 
Erlend føler han drar lasset i stor grad. Alle må ta et blikk på sin rolle i Menageriet, om 
man faktisk føler man gjør en skikkelig innsats.  
 
Ranvei: Føler ikke det er nødvendig at Erlend skal skrive på facebook hva som gjøres, 
det står i referatet og det er dårlig at Erlend skal måtte gjøre en større innstats. Erlend 
er en super leder og fortjener så mye mer.  
 
Tord: Veldig glad for at Erlend sier ifra!  
 
Evetueltsak nr. 2:  
 



Facebook må ha en liten renessanse, for det er mye spam i alle grupper. Vegard kan 
ta en vurdering på saken. Vi når ikke alle slik som det er, alle burde invitere folk til å 
like siden og å være med i gruppa, så kan vi ha reklame der og ikke flere steder.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Veronica Killi 
Sekretær for Menageriet 


