
Agenda Menageriet Vår 2017 
Dato: Mandag 22. Mai 
Sted: VU24 
Tid: 08:15 

Dagsorden: 

1 [Formalia] 
1.1 Valg av møteleder og referent 

Erlend og Veronica(Magnus som stedfortreder) 
1.2 Godkjenning av innkalling og referat 

Litt sein innkalling, ellers ålreit. Folk må huske å gjøre det de skal 
2 [Oppfølging] 

2.1 Ølkveld 
Kjempebra oppmøte, utendørs med mikrofon og lydanlegg. Ca 40 oppmøtte 

2.2 Masterpresentasjoner 
Gikk bra, godt oppmøte. Savnet litt spørsmål fra publikum, men det er stort sett det eneste. 
Ranvei vil at noen skal forklare hvilket faglig løp folk har gått når de framfører, slik at folk kan 
oppdage litt om muligheter man kanskje har. Prøve å få en fra kjemisk og en fra fysisk 

3 [Økonomi] 
3.1 Budsjettgjennomgang 

God oversikt. Skal ta en gjennomgang før eksamen. Om det er penger til overs på slutten av 
semesteret kan pengene brukes på sportsutstyr, Alkymisten eller faddermiddag. Ranvei har 
intensjon om å få full oversikt over økonomien. Ranvei vil ha 200 L til faddermiddagen, det 
blir ikke vin. Vi har nok øl, men burde brygge litt backup! 

 
4 [Eksamensverksted][22.-24.05] 
4.1.1 Behov 

Bestiller pizza, kjøpe brus 
4.1.2 PR 

Veronica publiserer plan for eksamensverksted.  
 

5 [Fun in the sun][15.06] 
5.1 Tanker 

5.1.1.1 Slushmaskin, slak line, slip n slide, grilling. 
5.2 PR  

Vegard skal lage plakat, skal lage arrangement og begynner rett etter eksamensverkstedet. 
Vi har pølser, de er grillbare.  

5.3 Ansvar 
Vi får låne Slackline! 
Ulla har funnet ut hva vi burde ha og når det må bestilles, må kanskje ha bil til henting.  
 

 
6 [Sommerfest og bachelorsermoni][16.06] 

6.1 Opplegg 
Blir sannsynligvis ikke delt, Menageriet&SMN alene på kjemikantina eller toppetasjen med 
SCIENCE (fest med Truls!). SMN heller mot toppetasjen, og da må vi ha vår egen 
bachelorsermoni. Vi burde begynne en tradisjon med bachelorsermoni, gi rose og få en liten 



tale. Høytidelig og uoffisielt. (Tanke til neste år: MENA-kaffekopp?). Når SMN gir klarsignal 
setter vi igang med full PR, påmelding til bachelorsermoni ovs.  

 
7 [Brygg] 

7.1 Status 
5 fat til sommerfesten, potensielt 8 til faddermiddagen. Utstyret hadde mye belegg og så 
skittent ut, en uting når man skal begynne å brygge eller leier ut utstyr. Menageriet skal stille 
med utstyr, og da burde det være rent. Dugnad etter eksamen å vaske fat og lignende, burde 
begynne med å vaske fat hver gang det blir tomt. Ikke Håkons jobb, men hans ansvar å få det 
gjort. Ulrikke&co skal fate øl i morgen, ølen burde ikke stå mye lengre. Noen burde vaske fat 
i dag. Håkon tar fat i dag, så er det i orden for Ulrikkes øl og Hall&Magnus sitt. Kan vente til 
Magnus&Veronicas. Alle hjelper til.  
Burde bytte ut to av kjøleskapene siden et er for lite og et fungerer ikke. Burde i tillegg ha 4 
termostater. Trenger en gjærlås til. Håkon sjekker pris slik at man kan få dette i orden. Må 
undersøke strømtilførsel på lageret i tillegg, men det finner vi ut av (Magnus sjekker). Burde 
også fikse slik at vi ikke bruker kubb-settet til å holde fat på plass. 

7.2 SOP 
 

8 [Menagym] 

8.1 Ferdig 

Varierende oppmøte, enten kjempebra eller veldig dårlig. Få gira folk drar med seg mange, PR 
på nett funker ikke like bra. Kan ha det 1-2 ganger færre, slik at det blir mer spredning. Burde 
lage en plan for neste semester med alle MENAgym.  

9 [Til neste møte] 
9.1 Velge møtedatato 

Kort møte før sommerfesten: Morgenmøte 15. juni rundt kl.10:15, Ranvei og Ulla er det litt 
usikkert med. Alle som ikke kommer på FITS eller Sommerfesten må si ifra. Planlegger og 
snakker om neste semester.  

9.2 Ta en runde på hvem som fortsetter.  
 

10 [Eventuelt] 
Alkymisten: 
Til ettertanke: Før har de som tar panten fått panten, men burde forvente at de som bruker 
lokalet rydder og vasker, og kan bruke panten til en fellespott. Når foreninger eller 
foreningsfunksjonærer bruker Alkymisten blir det ikke alltid ryddet så bra, og panten blir 
brukt som intensiv til å gidde.  
Om man i planleggingsfasen finner noen til å rydde kan det gå, ellers blir det litt masete.  
Flere rydder nærmest kun for panten, og det er derfor en veldig billig måte å få folk til å 
gidde.  
Beholder ordningen vi har nå, men burde se an Protonstyret og innlede dialog.  
Burde søke penger for Alkymisten. 
Burde snakke med Proton og ordne mopp, kluter, vaskemidler og sånne ting. Sentrallageret 
kan kanskje vaske ting, Tord kan høre med dem om dette funker og vi kan bruke klutene 
lengre. 

 
De som har Alkymisten på lørdan må vaske og rydde, de kan høre med Instituttet om 
vasketralle.  

 



Med vennlig hilsen 

Erlend Hall 
Styreleder  
Menageriet 

 


