
Møtereferat Menageriet Vår 2017 
 
Dato: Onsdag 8. februar 
Sted: VU24 
Tid: kl.12:15 
Tilstede: Veljko, Mari, Tord, Magnus, Erlend, Ranvei, Håkon, Veronica, Ulrikke 
 
Dagsorden: 
 
1 [FORMALIA] 
 
1-1 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT 
Erlend Hall som møteleder 
Veronica som referent 
 
1-2 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT 
Godkjent 
 
2 [HYTTETUR] 
 
2-1 OPPSUMMERING 
Kjøpe litt mindre brød. Kjøpe litt mer taco, veldig bra med mat ellers. 
Se an å ha hytteturen litt senere i semesteret, mange fikk det ikke med seg før det var veldig 
nærme. Ranvei opplyste om at flere medelever følte at det ble litt mye mas, blant annet at 
flere studenter ble kontaktet personlig av flere styremedlemmer. Til neste gang skal det gis 
bedre beskjed, for i en ideell situasjon er det ikke behov for mas, men det var det denne 
gangen.  
 
2-2 OPPFØLGING 
Tord skriver arrangementsskjema. 
 
2-3 TIL NESTE GANG 
Vi gikk litt i minus, burde vurdere å ta litt mer penger per pers (dette sees an neste gang).  
 
Snakke med Proton om å arrangere felles hyttetur og evt lage hytteturstyre. Se etter andre 
hytter 
 
3 [KJ_VANNMELON] 
 
3-1 INNLOGGING 
Alle tester ut å logge seg på kj_vannmelon fra ekstern data 
Velkjo lagde en gang i tiden et skriv om hvordan man skal gjøre det 
Burde organisere i år 
Tord og Ulrikke skal samarbeide om dette 
Veronica putter inn dokumenter når dette er gjort 
 
3-2 MÅL FOR SEMESTERET 
 
Organisere området 
 



4 [Semesterstartsfesten] 
 
Erlend skriver arrangementsskjema 
 
5 [MENA-MANESJEN] 
 
5-1 MENA-MINIONS 
Ha en krets med mennesker som kan hjelpe til med organisering og rydding. Perks: De kan 
få gratis inngang  

1. Lage hemmelig gruppe 
2. Lage en post på facebook og si folk kan joine  
3. MINIONS! 

 
Perks: 

- gratis inngang 
- funksjonærfest på slutten av semesteret? pizza/øl? 
- ha en styre+minion-pils 

 
5-2 MANESJEN / MENA-MANESJEN 
 
Eldre styremedlem som kan hjelpe til med spørsmål  
Oppretter når dette styret går av med pensjon, hvor alle nå er klar over at de havner i en 
fb-gruppe hvor de bidrar.  
 
6 [DRIVE] 
 
6-1 BRUKSOMRÅDER FOR DRIVEN 
 

- Kakelister 
- Møteinnkallinger  
- Arrangementsskjema  
- Semesterberetning  
- Rapporter (ærlige, interne skriv om hva som var bra og dårlig) 

 
Erlend lager infoskriv og maler 
Egen Menageri-googlekonto hvor nytt styre tar over drive 

- Ulrikke fikser nå 
 
7 [ØKONOMI]  
 
7-1 ORIENTERING 
kj_vannmelon-området kun for Ranvei og Mari 
Ranvei undersøker vipps og kort, om hvordan det kunne gått bedre 
Hyttetur 2500kr minus 
Generalforsamling brukte 3000kr på pizza  
Semesterstartsfest 

- vi betalte for medlemmene våre, men fikk 900kr! Vi stilte opp med øl, så vi krevde å 
få penger for det.  

- Vi er ikke en stor forening, men vi har bra oppmøte. Når vi ikke har inngangspenger 
øker det oppmøte fra MENA 

Ranvei og Erlend godkjenner kjøp og bruk av bankkortet 



Vi vil ikke ha kontanter 
Kvitteringer skal scannes og ha  

- arrangement  
- dato  
- hvem som kjøpte, signatur 

Ranvei vil ha sin egen mail 
Ranvei har purret på SMN og Fysisk, men der skjer det ikke noe for øyeblikket 
Håkon trenger ikke å bruke bankkort, han får et gavekort på 5000kr (må likevel avgi 
kvitteringer slik som alle andre, ellers må han betale utfra egen lomme) 
 
7-2 MARI 
 
50% styremedlem, 50% økonomiansvarlig 

- skal opplæres i økonomigreier 
- skrive en del søknader, men ikke nødvendigvis alle 

 
7-3 PÅSKEGGJAKT 
Magnus skriver søknad til Kulturstyret  

- Godkjent 
- Frist i dag: Om Magnus klarer sender han en søknad i dag på 2000kr  

 
8 [MENAGYM] 
 
Erlend er bortreist, så første blir 17.februar 
PR! 
Skal høre litt rundt med folk  
 
9 [NESTE MØTE] 
 
Vi skal gjøre en del, burde ha hyppige møter  
Lange møter annenhver uke, eller korte møter annenhver uke 

- Flere er gira på lange møter 
- Kjeks eller kake, folk må spise før møter 

Kakeansvar (egen lomme) 
- Håkon 

 
Ha taco og pils en annen gang <3  
 
Onsdag 22.febraur kl.12:15 
 
------- EVENTUELT -------- 
 
10 [JENTEKVELD] 
Jentene i styret snakker sammen og sender søknad 
 
11 [LYDANLEGG] 
Vi fikk 20.000 kr, burde bruke alle pengene, men burde vi ha en slingringsmon på 1000kr? 
Vi venter til vi får et faktisk tilbud. 
Henter anlegget selv 
 
FORSLAG: 



Gi Ranvei, Mari, Magnus og Erlend frihet til godkjenne tilbud 
Slingringsmon/maksgrense: 2000kr  

- ENSTEMMIG VEDTATT 
 
Mari finner ut av kontakten sin  
 
12 [UKA PÅ BLINDERN STUDENTHJEM] 
 
Utflukt til revyen 15.-18. februar 
Vi organiserer at folk kan dra i flokk, men sponser det ikke 

- Ulrikke kan høre om vi kan få rabatt (finnes kanskje på studenter fra før av)  
Ranvei finner ut om hun kan dra på revyen, lager evt en post om dette 
 
13 [NFK]  
 
3.-5. mars 
Fysikkforeningen fikser buss  
200 kr  
Ranvei poster og kontakter fysikkforeningen 
 
 
Med vennlig hilsen 
Veronica Killi 
Sekretær 
Menageriet  
 
 
 
 


