
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Tirsdag 4. Oktober 
Sted: VU24  
Tid: 14.15 

Tilstede: Ranvei, Nicolai, Ulrikke, Elin, Erlend, Magnus, Håkon, Veljko, Veronica.  

Dagsorden: 

1 [Formalia] 
1-1 Valg av møteleder og referent 

Godkjent! 
1-2 Godkjenning av innkalling og referat 

Erlend (møteleder)  og Veronica (referent) 
 

2 [Oppfølging] 
2-1 Hyttetur 

2-1.1 Debrief 
Veldig bra, speiselt 2.klassingene oppførte seg bra. Veldig lurt at de som kommer 
opp først setter igang festen, for da kommer alle til god stemning! 
Selger resterende mat til Proton 
Rødvinsflekker - ikke gjøre noe om ingenting blir nevnt, evt få vedkommende som 
sølte til å erstatte. 
Neste hyttetur, viktig å reservere ca. nå. 2-3 uker etter semsterstart.  

- Semesterstart: uke 2 
- Generalforsamling ca.  
- slutten av januar/starten av februar 

Arrangementsskjema 
Må skrive mer utfyllende slik at det kan kopieres rett til 
semesterskapsberettningen.  

2-2 Ferdig med midtveis – vors [14.10] 
vooooors! Offisielt fra kl.18:00-kl.22:00. popkorn, potetgull. Kan være åpent tidligere. 
Veronica åpner og lukker, popper litt popkorn, samt rydder litt før hun drar. Ulrikke rydder 
i løpet av helgen.  

2-3 MENA-lan [22.10] 
Får ikke lov til å være over kvelden, folk må hjem senest kl.2 (vi har det skriftlig). Komme 
tilbake på søndag. Håkon skal høre med når man kan komme seg inn på søndag. Til neste 
møte trenger vi en ordentlig plan. Må begynne med PR veldig snart. Om det ikke er lov å 
være der på søndag kan vi gjøre som planlagt, ellers kan vi kjøre bare på lørdag. Tord kan 
ha sendt søknad om støtte, vi har ikke fått svar fra SiO.  

2-4 Turneringsfinale LoL [29.10] 
Gratisarrangement, vise på storskjerm. 

2-5 Jentekveld [10.11] 
Får til en plan neste møte. Frie tøyler, ikke bruk så mye penger. Slenger ut noen søknader 
for “jenter og realfag”. Vi finner ut av det.  

2-6 Beer-pong turnering [11.11] 
2-6.1 Plan i grove trekk 

Starte kl.19:00 
Kjører på med samme som sist, kan bruke og mye av samme utstyr og oppsett. 



2-6.2 Inngangspris 
150kr fri kran, 20 kr for de som tar med egen drikke eller ikke drikker. 
Arrangementet koster  
Generelt om brygging og sånt: 

- Magnus fikser kjøleskap 
- Ulrikke kan samle BS-folk og få til ekstra brygging  
- Halloween, Beerpong, MaKE-dagene er på rappen, det blir mye å gjøre på 

en gang 
- 100L til julebord, 60 L til MaKE, 60 L til ølforedrag, 60-80L på Beerpong.  
- Stiller ikke til Halloweenfest 

2-7 MaKE-dagene [03.-04.11] 
2-7.1 PR og opprigg 

Magnus, Erlend, Veronica, Ranvei, Veljko + huke tak i mennesker + KFU 
Vi må snakke med folk og få dem med.  

2-8 Eksamensverksted[21.-23.11]  
KFU vil være med, og legge til 3 fag. De skal søke fri fra Kjemisk, vi håper å få penger fra 
Fysisk, evt SiO og Studentparlamentet. Vi må gi gavekort (på ca. ), vin og cash ikke lov. 
Tanken bak arrangementet er at elder studenter skal gi tilbake til yngre studenter, så det 
var ikke honorar før. En liten symbolsk klapp på skulderen. Burde få med flere kvinner, 
Nicolai skal høre med master og PhD, så fyller vi på med bachelor. Elin og Veronica fikser 
planen, Nicolai skal fikse folk. Vi kan samarbeide med KFU, men dette skal ikke gå ut over 
våre fag og studenter. Burde sjekke relevans for fagene, for det er flere fag som ikke helt 
funker. Book alle seminarrommene, auditorium 3 evt kjemikantina. 3 fag 4 dager, eller 4 
fag 3 dager? Snakke med KFU og fikser plan. Om KFU er med, så må de søke fra Kjemisk, vi 
søker fra Fysisk. Det har blitt mye surr, Nico skal ta dette videre og høre hva som har 
skjedd. Får vi ikke penger fra Fysisk, så slenger vi inn en søknad til fakultetet. KFU burde få 
ca. 10.000kr eller mindre, og vi må stille med penger. Vi søker 

1. Fysisk Institutt 
2. Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet 
3. Studentparlamentet (da understreker vi at det er krise) frist 15.okt eller 15.nov 

I denne rekkefølgen. Vi kan “låne” penger fra Brygg, og få refusjoner fra SMN. I verste fall 
kan ting fra verkstedet i refusjon. Vi kan få opptil 13.000kr til refusjon. Vi skal regne med 
10.000kr til eksamensverkstedet, i aller verste fall går vi til Universitas og lager sak.  

2-8.1 Plan i grove trekk 
2-9 Julebord med SMN [16.12] 

Dag og tid er satt. 
Vi skal stille med øl, hjelpe til med opprigg, nedrigg, servere gløgg. Håkon sørger for å få 
folk til å flytte kegoratoren til Forskningsparken. Vi finner plater (hør med Asbjørn), øser 
(folk kan ta med hjemmefra), kjeler fra rundt omkring.  

2-10 MENAlumni 
Motivasjonskveld! Usikker hva det blir, samarbeide med KFU, Nico tar kontakt. Blir pizza 

om vi får penger, gratis foredrag og gratis inngang.  Søknad sendt, får svar i løpet av en uke. Nico 
snakker med Asbjørn. 

 
3 [Ølforedrag] [21.10] 

3-1 Plan 
Håkon har hørt om hva folk synes er interessant. Breddekunnskap om øl, funfacts, lage 
noe av malt, vise fram utstyr. 



3-2 Inngangspris 
Mer enn tidligere, fordi det er åpen kran. Vipps gjør at vi kan betale mer praktisk, burde ha 
100kr. Vi har 3 fat. Burde kalle det ølkveld. Dårlig oppmøte sist kan skyldes at det var på en 
torsdag. Reklamere muntlig. Burde sende facebookmelding og epost, men huske å blæste 
masse på sosiale medier. (1) Send mail, (2) kjør på facebook. Må få folk til å skru på varsler 
fra Menageriet, det kan vi ikke gjøre selv. Om alle skriver og deler er det brabrabra! Veljko 
fikser plakat! 

3-3 Quiz etterpå 
Få folk fra Ølkveld til Quiz, men må la folk bli sittende om de ønsker. Holder quizen mer 
nøytralt, men kjører ellers på med “Make MENA great again”! 
 

4 [MENA-LAN] [22.-23.10] 
4-1 Plan 

Til neste møte 
4-2 Status sikkerhet og søknad 

Kan ikke bli over kvelden.  
 

5 [Halloweenfest] [28.10] 
5-1 Snakke med Proton 

Ulrikke prøver å få kontakt med Kari Anne, men det har vært vanskelig. Det virker som om 
Proton har planlagt mye seg i mellom, så vi burde finne ut hva vi kan stille med, men også 
be dem roe seg ned og la komiteen finne ut av ting sammen. 
Vi kan ikke stille med øl, vi kan stille med penger. Prøve å få det til å gå i null, 
inngangspenger skal gå til snacks. Vi kan si vi ikke ønsker å ha brygg, vi ønsker folk tar med 
selv. Medlemspris, evt 40 kr ekstra. Premie er ikke så viktig for oss, om Proton ønsker vin 
som premie er det greit for oss. Om vi ikke har brygg, så kan vi ha flere folk på inngang. Vi 
kan søke om å låne det lille uteområdet på veien til Alkymisten. Dette er en stor fest for 
proton, men ikke en stor fest for oss. Viktig at vi prøver å få alle fornøyd, for det er så dritt 
om Halloweenfest skal skape kvalme igjen.  

5-2 Hvor mange kan være med? 
Erlend, Håkon, Veronica, Ulrikke kan stille. Andre kan alltids hjelpe til om de får mulighet, 
via opprigg eller rydding. Elin og Veljko kan rydde.  

5-3 Vakter 
ingen alkoholservering, mulighet til flere folk på andre poster. 

5-4 Søknad skjenkebevilgning 
Kan droppe om vi ikke skal ha alkoholservering. Inngangspris = lukket arrangement, 
bonger er litt gråsone. Bonger=øl, men inngangspenger til et arrangement med åpen kran 
er innafor loven. Bonger er alltid litt utenomsniking,  de som praktiserer det blir mye jobb. 
Folk tar alltid med nok drikke selv.  
 

6  [Brygg] 
6-1 Fiksing av hjul 

må kjøpe nytt på Jernia (Jernia Vindern). Magnus fikser det samtidig med kjøleskap. 
6-2 Neste øl 

Kanskje i midtveisuka, Håkon finner ut av det. 
6-3 Økonomi 

Ligger fortsatt innenfor budsjettet. Håper å få ekstra på ølkveld. Sørge for å evt ha nok til å 
“låne” penger. 



6-4 PR rundt utlån 
Ikke gjort noe med, Brygg-siden på nettsiden er skikkelig dårlig (trenger bilder, tekst, 
dokumenter) Håkon kan sende evt andre om de har bilder. Viktig å få dette på stell, for det 
er den siden som vi stiller til søknader med. Veljko kan fikse litt PR (lage en liten 
info-plakat?). Må forandre litt på kontakten for å spesifisere hva som gjelder. Magnus 
endrer. Vi kjøper ikke ingrediensene, men de låner penger av oss for å kjøpe dette.  
 

7 [MENAgym] 
7-1 Status forrige 

Litt frafall, 11 dukket opp. 13-14 i gjennomsnitt. Skulle hatt utetrening, men det ble inne. 
Veljko foretrekker innetrening, for folk er mer interessert i å leke. Veljko vil kjøre mer på 
sosiale, morsomme aktiviteter som får pulsen opp.  

7-2 Fast dag 
kl.13:00 onsdag blir fast tid, det vil aldri passe alle, men passer best for kjernen. Blir ikke 
MENAgym denne eller neste uke. Neste MENAgym blir 19.oktober. Bra oppmøte dette 
semesteret. 

7-3 PR 
Lurt med poster nå som vi har fast tid, hver uke er MENAgym onsdag kl.13:00. Ingenting 
passer for alle, etter k.16 er hallene reservert for idrettsforeninger. Kan av og til ha 
MENAgym en annen dag, men da gjør vi det klart. Ranvei må refundere penger til Veljko ved 
leie av hall, men skal bruke kortet herved.  

 
8 [Økonomi] 

8-1 Balanse 
Vi har 11.700kr 
Vi har gått i pluss på hyttetur, oktoberfest, ovs 
Når vi får alle til å betale så får vi ordentlig oversikt. Vi budsjetterte 2.000kr til utstyr, men 
akkurat nå passer det litt dårlig. Erik fikk streng beskjed fra Nico, så derfor går disse 
pengene til buffer. Flere ting som må droppes, utstyr til fadderuka er viktigere og kan tas 
senere. Nå koster MENAgym 90kr hver gang. 
Minus 4.400kr til mat 
Da har vi nærmere 7.300kr per dags dato. Vi får se hvordan det går neste møte. Neste 
møte (som er etter midtveis) har Ranvei mulighet til fikse budsjett. Senoirmedlem er en 
ressurs her som må brukes, vi har hatt to forskjellige økonomiansvarlige det siste året. Det 
tar opptil et semester før det kommer på flyt, mye å sette seg inn i og som skal gjøres. Det 
er viktig at andre ikke legger seg opp i økonomiansvarlig sin jobb utenom det som er 
avklart med henne, det er viktig at hun delegerer vekk.  

8-2 Pengekasse 
190kr i kontanter.  
Må få tak i pengekassa tilbake fra Alex, men vi har en liten pengekasse som kan brukes. Vi 
kan ta ut litt penger til veksel, men den trenger ikke så mye.  

8-3 Søknader 
Sendt til Studentparlementet for Menalumni, Fysisk Institutt skal få en søknad i morgen (gi 
beskjed til Ranvei når vi vet alt, Christian vil koordinere med Ranvei: Vi søker 10.000kr, 
KFU må søke så mye de kan og gjerne like mye som oss).  

8-4 Budsjettkontroll 
Neste møte 

8-5 Vipps 



Burde be folk betale 2kr ekstra for å vippse, det trenger de ikke om de betaler kontant.  
 

9 [Diverse] 
9-1 Kj-vannmelon 

Alle skal ha tilgang nå (ligger post om hvordan man logger seg inn på facebookgruppa).  
9-2 Fryser på lager 

Nå har vi fått fryseren i gang, vi har litt lagringskapasitet om det skulle trenges.  
9-3 Styrepils 

Torsdag 20. Veronica fikser 
Ill barbera (har studentgreier), Aker Brygge  
Schaus bryggeri 
Evergreen  
Kan ta en av pubene på campus 
Send forslag til Veronica 

 
10 [Til neste møte] 

10-1 Velge møtedato 
Møte tirsdag 18.oktober kl.16:15 samme sted. Alle må forberede seg.  

10-2 Ha litt kortere møte.  
 

11 [Eventuelt] 
CC, viktig at all kommunikasjon i større grad går på mail, og om styret snakker med andre at de 
også sender alt til Menageriet. Å snakke med folk muntlig er bra, om man tar ting på mail er 
det lettere å sørge for at alt går riktig for seg. Nico er flink til å sjekke mail, og det er lett for 
han å gripe inn og ordne opp i ting fortløpende. Slik kan også alle holde seg oppdatert. Det er 
mye lettere å kommuniserer som representant for styre. Få alle man skal snakke med på mail. 
Om det er noe man vil ta opp i plenum er det greit å bruke mail. Alle skal begynne å bruke mail 
mer.   

Si til Proton at de må slutte å slenge dritt. Har hørt om 3 tilfeller av dette. Nestlederen i Proton 
(og førstis) har skikkelig sterkt MENA-hat og er sykt dårlig. Ondt blod mellom eldre trinn, men 
det har ikke skjedd i nyere tid. Det har vært ille før, må forhindre at det ikke blir verre. Noen 
sitter fortsatt og nag, mye fordi MENA plutselig dukket opp og gjorde det bra. Proton har vært 
alene om å ha studentområdet, alkymisten, men nå må de dele med MENA. Det har vært 
sammenstøt, men det har blitt ordnet opp i. Noen er fortsatt misfornøyde. Erlend burde 
tilkalle til møte sammen med Proton og KFU (gjerne sammen med Magnus), for det er ukultur. 
MENA-hat blir introdusert i fadderuka av eldre studenter, og blir bare sterkere hos dem det 
slår rot hos. Vi kan kanskje ikke fullstendig endre holdingen til alle, men vi kan med tid luke 
vekk disse holdningene. Vi blir også hatet på RF, men det er i større grad “god sport”. Noen 
misliker MENA fordi vi får til kule ting. Vi skal satse på å knyte bånd og være venner, hjelpe 
hverandre opp i stedet for å tråkke hverandre ned. 

Burde invitere KFU og Proton til styrepils 

På torsdag skal Erlend og Magnus på møte med Proton, FAM og instituttsledere for å 
snakke om forholdet mellom MENA, fysikk ovs. Neste år er vi ikke under Fysisk Institutt, og det vil 
påvirke fadderuka. Fysikk er veldig for seg selv og vriene å samarbeide med, men opp i trinnene 
blir ønsket om tverrfaglige bånd sterkere. Hva kan vi bidra med for å skape godt miljø? Fest, bli 



med på ting med oss, arrangere ting sammen. Få Fysisk med på MaKE-dagene, da blir det større og 
bedre. Burde da få mulighet til å ha et ENDA bedre arrangement.  

Elin: Burde reklamere for neste arrangement på arrangementer. Erlend bruker militærstemme 
(må minne hverandre på dette). Håkon: Ølkveld = Quiz, brygging, MaKE. Alle må abonnere på 
alkymistenkalenderen. Snakk med folk! Plakater og arrangement på facebook er bra, men å 
snakke med folk er viktigst. 

Mange arrangementer veldig tett: 

- Redd for at de sluker hverandre, at ting blir glemt fordi andre ting stjeler oppmerksomhet. 
Må sette opp arrangementene med tider og dager, legge det ut på facebook og nettside, 
og foreta hver arrangement i rekkefølge. Ha uke for uke hva som skjer. Viktig å nevne på 
ALLE arrangementer hva som skjer videre. Man kan legge ut alle arrangementene så fort 
som mulig, så vil det legge seg på facebookkalenderne til folk. Veljko fikser! Han skal få 
dager, tider, tittel, konsept og sted på mail, så skal han få info og hjelp fra alle.  

Til nå har styret vært bra, link leder, god samkjøring, god diskusjon, setter høye mål. Om vi får til 
alt er det dritbra, om det ikke går, så går det ikke. Husk, vi er frivillige. Vi får ikke kjeft om vi ikke 
får til helt til (med mindre vi kaster bort masse penger). Kred til alle! 

Med vennlig hilsen 

Veronica Killi 

Referent 
Menageriet 


