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1. Formalia 
1.1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen er var sen og ble ikke sendt i sin helhet, 
men godkjent. 

1.2 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden også godkjent.  

 
2. Konstituering  

2.1 Valg av møteleder 
Morten Østigård valgt som møteleder 

2.2 Valg av referent 
Veronica Killi valgt som referent 

2.3 Protokollsignering 
Erik Alsgaard, Kristin H. Nygård og Oskar Iveland. 

2.4 Tellekorps 
Mirna Porobic, Karoline Andersen og Hege Johansen.  

 
Det gamle styret V16 
Alexander Skjetne (leder, ikke tilstede) 
Magnus Andreassen (nestleder) 
Erik Skaar (Økonomiansvarlig) 
Nicolai Hauffen (seniormedlem) 
Kristian Haug (Bryggmeister, ikke tilstede) 
Veronica Killi (styremedlem) 
Veljko Pretrovic (styremedlem) 
Olav Grønbech (styremedlem) 
Sondov Dahlen (styremedlem, ikke tilstede) 
Erlend Hall (styremedlem) 
 
3.Orientering 

3.1 Semesterberettning av Magnus Andreassen 
Aktivt semester, hadde hyttetur veldig tidlig. Litt vel 
tidlig, mange som ikke kunne komme. Semesterets 
lekekveld het prosjektilaften. Vi har vært mye mer aktiv 
på nett, bla på Instagram. Påskeeggjakten vi hadde var 



større enn noensinne, og egg ble funnet av alle mulig 
forskjellige mennesker. MENAgym har eksplodert i 
oppmøte og stemning, med mange som gledelig dukker 
opp hver uke. Eksamensverkstedet fungerte i år like bra 
som tidligere, det var et ordentlig opplegg med flinke 
lærere og pizza. Vi hadde to ølkvelder dette semesteret, 
Bryggmeister Kristian Haug kunne ikke dukke opp i dag 
siden han er i Australia, men han har gjort en utrolig 
flott jobb med brygging av hele 350 liter øl, så han 
fortjener applaus. Beer pong-turneringen var 
kjempegøy, og selv om styrelaget vant, så kan vi forsikre 
alle om at det ikke er snakk om juks og korrupsjon i 
prosessen. Vi arrangerte sommerfest med SMN slik som 
i fjor, vi fikk masse skryt for innsatsen  som gjorde det 
hele til et trivelig arrangement. Forrige uke hadde vi 
case-kurs med Accenture som vi måtte arrangere på en 
liten deadline.  

 
3.2 Regnskap V16 av Erik Skaar 

Vi startet med 5.000kr, nå har vi 12.000kr. Vi fikk 
penger fra SMN, UiO, fakultetet, Frifond. Vi har brukt 
mye penger, men går fortsatt i pluss. Mirna lurer på 
hvorfor kontigenten ikke er et rundt tall. Det er fordi 
iZettle tar avgift per transaksjon, og noe som gjør at 
tallet blir litt snodig. 

 
Regnskap godkjent ved akklamasjon. 
Styret får ansvarsfritakelse, enstemmig vedtatt. 

 
4. For neste semester 

4.1 Budsjett H16 av Erik Skaar 
Vi får 13.000kr av SMN, 9.000kr fra Kulturstyret, får 
9.000kr fra MatNat til eksamensversted, regner med å få 
inn mer fra billettinntekter og medlemskontigent. 
Søknad til Studentparlamentet ikke sendt.  



Vi regner med å få inn 42.000kr og bruke 44.000kr, så vi 
regner med å gå 2.000kr i minus. Dette er fordi vi har 
oppsparte midler som vi kan bruke.  
Har søkt om idrettsutstyr til Frifond, men de godkjenner 
ikke ting under NIF. NIF støtter ikke oss fordi vi ikke er 
en idrettsforening.  
Fikk 5.000kr av kulturstyret i fjor, regnskapet fra forfjor 
sa vi hadde mer penger enn vi hadde. Vi skal bruke 
10.000kr på eksamensverkstedet og sponse ekstra til, 
men skal prøve å søke mer penger.  
Budsjettforslaget godtatt ved akklamasjon.  

 
4.2  Semesterplan H16 av Magnus Andreassen 

Som forrige semester skal vi prøve å ha mange 
forskjellige aktiviteter. Julebord 16. desember med SNM, 
anbefales! Hold av datoen. Semesterets hyttetur blir 
30.september til 2.oktober. Skal ha 2 ølforedrag. Skal 
fortsette med MENAgym, det er fellestrening  
Det blir lekekveld og eksamensverksted, datoene blir 
satt etterhvert. Vi finner nok på mye mer, men det er 
ikke planlagt enda. Labfrakkpimping må fikses i går 
sammen med KFU. 
MaKE-dagene var ikke med i planen (noen burde 
skamme seg for å ha glemt dette), de skjer 3.-4. 
november. Torsdag er det bedriftspresentasjoner, 
Fredag er det forskningsgruppepresentasjoner. Det er 
veldig spennende, og det blir servert mat til 
rimelig/gratis pris. MaKE-middagen på fredagen er 
alltid god stemning. Tur til Hærøya? Mye er ikke med i 
planen, men styret er alltid åpen for innspill. Jentekveld 
er nå inne i planen, etter forslag fra Nicolai. Asbjørn 
“MENAlumni” er en gruppe av eldre studenter, og å 
arrangere noe med dem kan man få støtte fra fakultetet 
fra, og tur til Hærøya kan man få penger til buss fra 



fakultetet. Det burde også arrangeres flere fester, etter 
forslag fra salen.  

 
5. VALG FOR H16 

Det er ikke lett med valg, for det er kjipt å tape. Det er ikke lov med 
klapping, hoi-ing, tramping eller annet under valgtaler, men man 
skal applaudere alle etter fullført tale. 

 
5.1 Programrådet 

Er et råd for studieprogrammet MENA (både bachelor og 
master), som møtes når det skjer noe viktig i 
studieprogrammet. Alle bachelorprogrammer skal revideres, 
så det blir lagt inn nye emner, bedre pensum, sørger for at 
studieløpet blir så godt som overhodet mulig.  
Minst 2, helst 3, skal velges. Vi ønsker å ha en fra menageriet, 
en fra FFU og en fra KFU. Det er ingen her fra FFU, så vi håper 
personen som får den plassen melder seg inn i FFU (må ikke 
sitte i styret).  
Niklas Nåheim, Kristin H. Nygård, Mirna Porobic og Nicolai 
Hauffen melder seg. Det er lov å være 4, man teller unnsett 
som én person i sin helhet. 
Alle valgt ved akklamasjon.  

 
5.2 Hovedvalget 

Det skal velges nytt styre! 
Verv som velges: 
Leder, nestleder, økonomiansvarlig, Bryggmeister og 
seniormedlem, i tillegg 
2 min valgtale til leder, 1 min til andre. 
Nicolai har vært leder, så han forteller om lederrollen siden 
avtrappende leder ikke er tilstede. 

 
LEDER 



- Totalansvar for Menageriet, skal være minst jobb, men kan bli mest 
jobb om man ikke delegerer riktig. Man skal gjøre det litt kjedelige 
papirarbeidet, men man får mest kontakt med fakultetet og SMN. 

Kandidater: Erlend Hall 
 
Trenger ikke valgtale som eneste kandidat, men er hyggelig å si noe om 
seg selv.  
 
Erlend Hall enstemmig vedtatt som leder av Menageriet.  
 
NESTLEDER 

- Leders høyre hånd, stepper inn og gjør lederens jobb når lederen 
ikke har mulighet selv, er en viktig ressurs. 

Kandidater: Magnus Andreassen 
Magnus Andreassen enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
 
ØKONOMIANSVARLIG 

- Viktig for at foreningen skal kunne gjøre kule ting, er en fordel å 
være glad eller flink på Exel. For noen år siden av økonomien 
elendig, men mye har blitt gjort siden det, og nå har vi muligheter til 
å søke penger. Burde like å skrive søknader.  

Kandidater: Ranvei Isaksen 
Ranvei Isaksen enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
 
BRYGGMEISTER 

- Brygger øl, men kan brygge selv om man ikke er med i Menabrygg. 
Alle kan bli med, bare kontakt Bryggmeister. Det er ikke krav til 
forkunnskaper for å stille, selv om dette helt klart er en fordel.  

Kandidater: Håkon Andersen 
Håkon Andersen enstemmig vedtatt 
 

    
SENIORMEDLEM 
 
- Ansvar for at foreningen klarer seg, og gjør ting ordentlig. Burde være en 
som har vært i linjeforeningen. 



 
Kandidater: Nicolai «Støv» Hauffen 
Nicolai «Støv» Hauffen enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 

    
STYREMEDLEMMER 
Alle kan være styremedlem! Om man ikke sitter i Menageriet dette 
semester, så er det mulighet andre semster. Nytt styre velges HVERT 
semester 
 
Kandidater: Veronica Killi, Veljko Petrovic, Olav Grønbech, Philip Mørch, 
Tord Svee, Elin Sødahl, Ulrikke Vedstad, Vegard Kristiansen og Stian 
Simonsen.  
 
Avstemming ble holdt anonymt på valgsedler 
Styremedlemmer for H16 valgt på Generalforsamlingen  er: 

- Veronica Killi 
- Veljko Petrovic 
- Tord Svee 
- Elin Sødahl 
- Ulrikke Vedstad 

 
5.3 Godkjenning av styret H16 

STYRET FOR H16 
Erlend Hall (Leder) 
Magnus Andreassen (Nestleder) 
Ranvei Isaksen (Økonomiansvarlig) 
Håkon Andersen (Bryggmeister) 
Nicolai Hauffen (Seniormedlem) 
Veronica Killi (styremedlem) 
Veljko Petrovic (styremedlem) 
Tord Svee (styremedlem) 
Elin Sødahl (styremedlem) 
Ulrikke Vestad (styremedlem) 

 
Styret godkjennes i sin helhet ved akklamasjon 

 
6. Vedtektsendringer 

Ingen vedtektsendringer, kun redaksjonelle  
 
7. Eventuelt 

Ingen eventueltsaker  



 
 
Generalforsamlingen avsluttet kl.18:36 
 
SIGNERING AV PROTOKOLL 

Erik Alsgaard, Kristin H. Nygård og Oskar Iveland 
 
 

Erik Alsgaard:  
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Kristin H. Nygård: 

 

 

 _______________________________________________dato:_________ 

 
 
 
Oskar Iveland: 

 

 

 _______________________________________________dato:_________ 

 


