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Tid: kl.08:15 
 
Dagsorden: 
 
1 [Formalia] 
1-1 Valg av møteleder og referent 
1-2 Godkjenning av innkalling 
 
2 [Alkymisten] 
2.1 Status oppussing 
 Kortvegger malt, sofa og bardisk kjøpt, venter litt med kjøleskap til vi vet hvor 
mye maling vi trenger totalt  
  
2.1.1 Maling, IKEA 
vi er foreløpig godt innenfor budsjett, kjøpe tynne plater til bardisk, vurdere hvilken 
farge vi evt skal male platene/bardisken i. 
 Husk å spørre Ola Nilsen om å få låne gardintrapp til malingen til helga 
2.1.2 Siste innspurt 
 Siste innsats nå til helgen 
  Fredag: Alsgaard, Andreas, Ina 
  Lørdag: Odd, Erlend, Alsgaard, Oliver 
  Søndag: Andreas, Erlend 
 Prøve å få flere som ikke er i styrene med på å bidra! 
 
2.2 Status eiendomsavdelingen, instituttet og dør 

Vi skal snakke med instituttet i dag ang. dør og bruk av Alkymisten. 
 
3 [Økonomi]  
3-1 Kontobalanse 
 Vi har 45 000 på konto, ca 6000 av de til Alkymisten. Det ser bra ut så langt, 
restpenger går til faddermiddagen. Mulig at 7000 er til Eksamensverksted fra MatNat 
3-2 Søknader  
 Venter på svar til påskeeggjakt, sansynligvis får vi ikke den godkjent. Vi har 
fortsatt mulighet om å søke til UiO Energi, men må ha noe spesifikt å søke om. 
Vurdere om vi vil søke om penger til å invitere en (internasjonal) forsker til å komme 
og ha foredrag, dette er noe vi ville måtte gå virkelig inn for og planlegge litt 
langsiktig. 
  
 
 
 



4 [Brygging] 
4-1 Status 
 Status med brygging er bra. Vi har 9 fat når vi har fatet de siste fire til helga. 
Med de som skal være klare til like etter bryggkveld skal vi ha 11. Vi trenger ny 
magnetrører ganske sporenstreks, den burde sannsynligvis overleve ut semesteret. 
Vi må finne litt ut om hvor vi kan få kjøpt/anskaffet dette. Sjekk priser. 
 Vi må mase på Bjørn om å få flyttet projektoren! 
4-2 plan Bryggkveld 
 Vi venter på svar ang skjenkebevilling. 
 Vi lager en liste over alle som har meldt seg på (og interesserte fra fb), slik at 
vi har å vise til NOKAS dersom behov 
 
5 [Framover] 
5.1 Jentekveld 
 Vi har penger og har lagd arrangement, vi må fikse plakat og få tak i 
fysikkjenter. Jentene fikser! 
5.2 Beer pong-turnering 
 Grammeltvedt og Odd er ansvarlige, dette blir bra! Vi burde få opp skjema i 
løpet av dagen. Finne ut hvilke bordtennisbord vi kan få låne. 
5.3 Lekekveld? 
 Bør gjøres i starten av mai hvis det skal gjøres. Tørris og flytende nitrogen er 
lett å få tak i. Vi må tenke på dette og ta en avgjørelse ang det til neste møte. 
5.4 MENA lan? 
 Ser kanskje ut til at det ikke er så veldig mye interesse. Vurdere om vi må 
prøve å appellere til et bredere publikum, typ Mario Kart, Super Smash Bros, osv... 
5.5 Holmenkollen-stafetten 
 Fire påmeldte så langt. Prøver å pushe litt mer på folk, setter frist 18. April. 
Hvis vi ikke har nok mennesker til da må vi nok droppe det. 
5.6 Eksamensverksted 
 Møte onsdag 11. April. Fag vi burde ha med: 
  - kondenserte faser 
  - Matematiske metoder 
  - uorganisk 2 (?) 
  - MENA 3000 
  - MENA 3100 
  - Kvantefysikk 
  - Kvantekjemi 
 Vet mer etter møtet den 11. april 
5.7 Sommerfest 
 Brygging, gjerne lyst og folkelig. Planleggingsmøte ganske snart, venter på 
svar fra Anne Margit. Snakke med instituttet om Bachelorseremoni.  
 
 
 



6 [Neste møte] 
6-1 Møtedato  
 Mandag 16. April kl 17.15 
 
7 [Eventuelt] 

- Foreningspils: foreslå tirsdag 17. og torsdag 19. Få med MAKE-styret 
- MENA-gym med bordtennis i kjelleren?? Veronica hører med 

bordtenisfolkene, høre med Anna eller Anders om de kan holde det, eventuelt 
kan Andreas ta det. 

- MENA-gym på Grønland Gym (bar og spisested), komme tilbake til dette 
neste møte. 

- Fun In The Sun: sannsynligvis 14. eller 16. Juni 
- Faddermiddag: Alsgaard tar delansvar, finne noen andre som kan ta 

hovedansvar. Tenke på dette til neste møte.  
 

 


