
Referat Menageriet Vår 2018 
Dato: Mandag 12.02  
Sted: VU24  
Tid: 17:15  

Dagsorden:  

1 [Formalia]  

1-1 Valg av møteleder og referent  
Leder foreslår Veronica som møteleder og Ina som referent 
1-2 Godkjenning av innkalling  
Godkjent av alle 

2 [Oppfølging]  

2-1 Hytteturplanlegging  
 
Oliver og Salah har gått gjennom statistikk fra tidligere turer, blant annet på hvor mye 
mat som er nødvendig.Vi venter på flere påmeldinger, for det har ikke kommet inn så 
mange enda – men det er en uke igjen til fristen går ut. Masse PR fra alle!!  
 
Frist satt til Onsdag, dvs torsdag blir siste planleggingsdag. Vi trenger noen til å handle 
på fredag, men dette blir tatt på et møte for de som skal være med. Alle som blir med fra 
styret må hjelpe til når vi er der. 
 
Ha noe planlagte aktiviteter/velkomstleker/tur til turisthytta like ved?  
Ha med søppelposer til å ake på? Stumpeski?  
 
Veronica kan kanskje ta seg fri, Eirik kan låne vekk bilen sin. (Den skal skrapes uansett) 
 
Post på Instagram. 
2-2 Alkymistenmøte  
Var forrige uke, et nytt er i morgen. 
Eirik har funnet fargeprøver som henger på menageriet sitt kontor. Funnet ny løsning for 
bardisk – ‘bokser’ fra ikea med en benkeplate sånn at vi også får lagringsplass.  
Stine skal undersøke høytallere/om vi får noe fra Vegard fordi vi ikke har satt av penger 
til dette.  
Frifond har sagt ja til at vi kan kjøpe sofaer/kjøleskap på finn. Mari har funnet ikea/finn-



løsning for under 6000kr - problemet er å finne noe relativt stort og I god nok kvalitet.  
Andreas ser etter kjøleskap.  
Sender mail og spør om å utsette fristen.  
 
 
2-3 MENAgym  
Erik er in charge. Har booket hall 2.  
Onsdag klokken 12:30 
 
2-4 Masterpresentasjoner  
Har booket rom og snakket med de som skal presentere. Snakker omtrent 15-20min 
hver – vi antar at det tar omtrent en time I audutoriumet. Bestiller pizza til 6-tiden. Legge 
ut noe etter MENA-gym.  

3 [Økonomi]  

3-1 Kontobalanse  
Lite som har skjedd siden sist. Kommet inn noe penger for hyttetur. Ligger en del penger 
på konto, men de skal ut til gensere.  
 
Make fikk akkurat inn de siste 5000kr.  
 
3-2 Søknader  
Fått 4000kr fra kulturstyret 
Må huske å ha kulturstyret sin logo på plakaten.  
Søknad fra MN-fakultetet liggende ute 
 

4 [Brygging]  

5-1 Brygg på gang 
Pils som står og blir ferdig. 
 
5-2 Plan  
Setter nytt brygg på fredag, bayer. 
Skal kjøpe vekt og slanger. 
 
5-3 Ølkveld / Bryggkveld  
Skal kjøres sammen med proton, fredag 6. April 



 

5 [Hyttetur]  

5-1 Hvem skal  
En del fra styret skal.  
 
5-2 Første til hytta og handling  
De som kjører. (Antakeligvis Erik, Ina og Veronica.) 
 
5-3 Siste fra hytta  
Pass på å få hjelp av de som er der på Søndag, slik at to ikke må gjøre alt alene. 
 
5-4 hva skal vi ta med?  
Brettspill.  
Ha med prosjektor for å kunne spille?  
Ha med en av høytallerene.  
 
5-5 PR!  
Inviter folk.  

6 [Fest 23.03]  

6-1 Hva slags fest  
Singstar? 80-tallet? Allsang på alkymisten?  
Er det egentlig gøy med tema-fest?  
 
Vi lander mot vanlig fest, men det er selvfølgelig lov å komme med innspill senere.  
 
6-2 snakke med Proton  
 

7 [MAKE]  

7-1 MaKE-styret 2018: Skal Menageriet og KFU ta større del?  
Diskusjonen går ut på om en fra hvert styre skal være med i MaKE-styret for at vi skal 
kunne beholde det litt som vårt arrangement.  
 
Kommer forslag om innføring av senior-medlem. Ettersom pengene går gjennom 
Menageriet, er det kanskje en idee å ha en fra oss i styret.  



 
Vi kommer frem til at vi bør i hvert fall ha en fra hvert styre i MaKE-styret, for å sikre 
kontinuitet og for å fortsatt kunne kalle det litt for vårt.  
Har prøvd å få med FFU, men det viser seg å være noe vanskelig.  
 
Oliver vurderer å melde seg til MaKE-styret.  

8 [SMN]  

Gjennomgang av krøll i etterkant av julebord. 
Erlend har snakket med AM, som mener at Menageriet har begått en grov feil – vi må 
slutte å kalle det kommunikasjonssvikt.  
Heldigvis kan det hende at dette ordner seg. 
Vi som forening må sette i gang noen tiltak for at vi gjør vår del av avtalen.  
Går dette dårlig, er det mye som står på spill for Menageriet.  
 
Om noen vet om et annet sted man kan ha fest med opp til 200 mennesker der vi kan 
leie gratis/billig hadde det vært supert. 
 
Lage erfaringsskriv fra store arrangementer?  

8-1 Sommerfest 15.06  
 
8-2 Mulige endringer  
Betales for rydding/vasking? (dessverre veldig dyrt) 
 

9 [Neste møte]  

9-1 Møtedato  
Mandag 26. Klokken 17.15  

10 [Eventuelt] 
Hyttetur-møte kommende Torsdag klokken 16.15 
Prat med folk om MENA-gym og hyttetur!!  
 
Kjemisk var ikke fan av vaffel-onsdag, allergisk reaksjon.  
 
 



	


