
6/03 Referat Menageriet Vår 2017 

Dato: mandag 6. Mars 

Sted: VU24 

Tid: 16:15 

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

Dagsorden: 

1. [Formalia] 

1. Valg av møteleder og referent 

Erlend, Veronica 

2. Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 

2. [Oppfølging] 

1. Arrangementsberetninger og rapport 

Tord lagt opp fra hyttetur 

Vegard tar vorset 24.feb 

 

3. [Lydanleggtestfest][10.03] 

1. Plan 

Trvyann - felles oppmøte 11:15 (Tryvann kl.12-ish) 

- Er vi 20 stk. får vi rabatt 

- Vegard skal lage påmeldingsskjema  

- Usikker på forhold i korketrekkern, men det finner vi ut av. Kan ta med en rull 

søppelsekker 

- Erlend og Mari kan også ta et tak 

2. Ansvar 

Magnus: Pølser og rigging (stikker på Storcash på torsdag og fikser tilbehør. Ulrikke donerer 

4 poser sprøstekt løk)(Happy Ranvei siden vi fikk gratis pølser woopwoop) 

Mari: aking 

Vegard: Tar anvar for ski, om han selv kjører må han finne noen som kan ta det (Ulrikke og 

Veronica kan ikke ta det. De som tenker å stå på ski: Vegard, Ulrikke, Veronica og Ranvei 

(kanskje)) 

3. Kjemikantina 

Er leid? Tord skal gå innom ekspedisjonen i morgen og dobbeltsjekke.  

4. Rydding 

Mari, Tord, Veronica, Håkon, Magnus, Ranvei 

MÅ være perfekt innen kl.12 (rydding i gang minimum før 12) 

Magnus tar hovedansvar for kveldsrydding (kommandostemme på dugnad!) 



5. Øl 

Kanskje litt (om det må) 

6. Pynting 

Pynter på dagen (dette må bli gjennomført 

- Flytter sofaer opp 

- Tord lager en pinne  

- Kortstokk! Magnus kan kjøpe noen 

7. PR 

- Fysikkforeningen har delt arrangementet 

- Plakater henges opp i dag (Fysisk, Fredrikke, VB, Farmasi ovs.)  

- Mer PR! Sosiale medier, komme inn i store forelesninger (må skjerpe seg) Vi må bruke vår 

fotogenitet(?) fordi vi er folk som er flinke til å snakke foran folk. 

Tord og Mari: førsteklasseforelesninger 

Erlend/Magnus/Håkon/Ulla/Vero: 2.klasseforelesningene 

Vegard: 3.klasseforelesningene 

- Hovedkanal for reklame av arrangementer: facebookside  

- Kalender! Legge ut spikrede datoer før slik at folk får oversikt 

8. Musikk 

- Tord, Magnus og Vegard har hovedansvar for anlegget (fulle mennesker får ikke lov til å røre 

anlegget). Tord har laptop.  

 

 

4. [Jentekveld][27.03] 

1. Plan 

Samme som sist, sender søknad til Kulturstyret i dag. Alt er good foreløpig 

2. PR 

Setter igang 100% når søknaden har fått svar 

 

 

5. [Diverse] 

3. Vaffellaging [08.03] 

1. Tord, Mari, Ulrikke : Lage i Kjemikantina kl.12 (ha de klare, burde begynne tidligere rundt 11) 

2. Vegard printer ut 2 store facebook-tomler 

3. Markere over 300 følgere og bleste fest 

4. Nettside 

1. Få opp arrangementer og bilder (se eventuelt) 

5. Neste styrepils: 30.mars 

 

 

6. [Lydanlegget] 



1. Lagring 

Kan ikke ha det på vårt lager (i veien for brygging) 

Skal se om vi får et ekstra lager, ellers kan vi ha det på et av KFUs lagere.  

2. Flight 

Lage en kasse til å ha utstyret på 

Magnus vil gjerne ha 200kr til hjul, sag og spiker.  

Lettere for oversikt ovs 

Ranvei får se an til neste møte hvordan økonomien ser ut 

3. Utleiekontrakt 

- Formulere en kontrakt for utlån av lydanlegget, viktig å ha klart så fort som mulig. Må være 

skikkelig og juridisk holdbart. Erlend skal høre med juss-kompis om juridistikken  

- Tord skal lage en instruksjon  

 

7. [Brygg] 

1. Plan 

Det er litt magert nå 

Vi må være frampå! Utstyret må brukes mer, burde få folk til å brygge mer. Håkon skal 

brygge masse i midtveisuka, og litt i etterkant. Mer blæst! Ha litt mer opplegg rundt en av 

dagene slik at man drar folk. Om man brygger får man ca. 11 L selv (GRATIS) 

2. Ølkveld 

Ølkveld 5.mai, kan legge ut arrangement nå  

3. Øl fremover 

4 fat - Beer Pong-trunering 

5 fat - Sommerfest med SNM 

5 fat-ish - MENAmiddag/Faddermiddag 

Har vi noe tilovers:  

Øl til fun in the sun 

4. Gavekort og ølbryggebudsjett 

- Håkon skal gi Ranvei oversikt over sine utgifter 

 

8. [Økonomi] 

1. Økonomi rundt arrangementer 

2. Søknader 

3. Neste møte 

- Ha en briefing over hvor mye penger vi skal bruke på forskjellige arrangementer 

- Gå over budsjettpostene og finne ut om vi bruker så mye penger som det står i 

budsjettet 

- Alle burde vurdere sine arrangementer og ansvarsområder 

Påskeeggjakt: om vi ikke får penger eller priskrig - vil ha 11 kg.  

Jentekveld: Purre på fysisk-søknad. Om ikke svar: sende søknad. Om ikke støtte: Brownies 



Vafler: 50-100kr hver gang vi steker, 300kr. 

MENAlan: Ingenting  

Beer Pong-turnering: 400kr + øl 

Genvors: 5000kr 

Brygg: 6000kr (2000kr buffer)  

Ølkveld: Øl (burde ikke ta for mye i inngangspenger) 

Masterpresentasjoner: ingenting om ikke støtte 

Lekekveld: 1000kr eller under (Mari og Magnus skriver søknad) 

Fun in the sun (samarbeide med fysikkforeningen): Pølser (av de vi har nå), søker om 2000kr, ellers 

200kr. Kan se an. Ta penger for mat eller aktivitet, slip-n-slide.  

Eksamensverksted: Søker om penger 

Alkymisten: minst 1000kr 

 

Medlemsskap på alle arrangementer  

 

Vi venter på penger, så det er viktig å søke og være bevisst.  

 

Faddermiddag: Vin går greit om det er plass i budsjettet.  

 

9. [Arrangementer] 

1. De som har hovedansvar for et arrangement burde teame opp med Vegard for å fikse, hvor 

de f.eks lager facebookarrangementet og Vegard lager plakat 

 

10. [Menagym] 

4. Fredag 10.02: Skistyret 

5. Fredag 31.03 14:00?: 

Veronica! 

 

11. [Til neste møte] 

Tirsdag 28.mars kl.16:15 

 
12. [Eventuelt] 

1. Inngangspenger 
- Må være flinkere, vi har budsjettert 7000kr 

2. Bilder 
- alle publiserer bilder på Driven (lager mappe, publiserer der) slik at alt er tilgjengelig 
- Både før og etter, publiser! 

3. Bestikk 
- Galla og papptallerken ikke særlig stas. Mye stress, men kan undersøke om 

oppvaskmaskinen i kjemikantina funker, da kan det undersøkes.  
Arbeidsoppgaver: 



Alle laster opp bilder (som har) 
Være bevisst på PR rundt sine arrangementer ovs 
 
Med vennlig hilsen 
Veronica Killi 
Sekretær 
Menageriet 


