
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Tirsdag 08. November 
Sted: VU24  
Tid: 14.15 

Tilstede: Erlend, Ranvei, Ulrikke, Tord, Nicolai, Veljko, Veronica, Håkon, Magnus 

Dagsorden: 

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

Erlend og Veronica 
1-2 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 
 

2 [Oppfølging] 
2-1.1 Halloweenfest 

Gikk i pluss, har ikke hatt oppsummeringsmøte. Blir nok litt penger på hver av 
foreningene.  
2-1.2 MaKE 

Gikk bra, kun 4 møtte ikke opp. Skylder MENAbrygg penger pga ekstra øl og øl til gave. 
Burde ikke være for mye feil i regnskapet. Alt funket, ryddecrewet fikk kjeft fordi det ble mye ølsøl 
på gulvet. Ellers var det bra. Kjetil tok ansvar for kjemikantina selv, så må ta ansvar der. 
Menageriet gjorde alt de skulle. Alt av øl ble drukket, er noe vin igjen som ikke kan returneres.  

 
3 [Økonomi] 

3-1 Balanse  
13.000kr. 3000 kr går til regninger, men får refusjon fra SNM på 1300kr, får penger fra 
Fysisk og fra Oktoberfest. Vi kommer til å ligge godt an til neste semester. Ranvei har fått 
tilgang på historikk, og skal undersøke saken etterhvert. 

3-2 Søknader 
Venter på svar: 

Jentekveld, Fysisk institutt 
Skal søke: 

Studentparlamentet om eksamensverksted 
- Veronica sender søknad 

Kulturstyret om juleopplegg 
Frifond om lite PA/-lydanlegg på 5.000kr (snakke med Thomas og Elin/Erlend 
sende søknad (må være kort og innholde hva vi skal kjøpe, pris og hvorfor vi 
trenger dette)) 

- Brukernavn er samme som epost (Nico har passord)  
- Burde gjøres innen neste møte, Tord kan se på det 

 
4 [Jentekveld] [10.11] 

4-1 Plan 
Ha taco og vin. kjøpe inn kjøttdeig, andre ingredienser og stæsj.  
200-400kr 

4-2 Søknad 
Purre på søknaden (i dag) 

 



Se på økonomien og beregn innkjøp 
Håpe på å få svar, men om vi ikke får penger skal vi bare bruke selv.  

 
5 [Beer Pong – turnering] [11.11] 

5-1 Plan 
Veldig greit, kjøpe kopper på Nille/REMA. Skal sjekke beerpongballer på Alkymisten og 
kontoret.  
Skal ha styrelag (Magnus, Erlend, Ulrikke) 
Mer PR, alle har ikke fått det med seg. 

 
6 [Eksamensverksted] [21.-24.11] 

6-1 Masterstudenter 
All is good, Nico skal prøve å få en til KJM1120, resten er dekket.  
Har kun én som er over masternivå,. 

6-2 Plan 
Veronica skal lage plan 
Erlend finner ut om bil innen neste møte.  

6-3 PR 
Etter beerpong, skal få det på nett. Få administrasjonen om å sende epost til alle 
studneter på MENA og kjemi, samt Menageriets alle-mail. Veronica skriver utkast og 
sender til Erlend.  
 
 

7  [Brygg] 
7-1 Status øl 

Vi har 5 fat stående nede. Trenger 5 fat til julebord og 3-4 til beerpong. Må sjekke om ølet 
til Ulrikke ble alkoholfri, Håkon skal undersøke. Håkon skal brygge slik at vi har. Kanskje 
Ulrikke brygger litt mer.  
 

8 [Adventskalender] 
8-1 Tanker 

Tord: Det blir mye arbeid om det blir mye hver dag, så blir ekstra styr. Kan ha kanskje 2 
ganger i uka. En på f.eks mandag og en på torsdag. En liten høytaler for julemusikk 
(kanskje sangtekster). Minimalt med arbeid - maks kos. Gløgg, pepperkaker, klementiner.  
Musikk kan bli uro om det blir for mye musikk, ha på alkymisten?  
En gang i uka de to første ukene, kan se an litt etterhvert. Ikke sikkert folk er her etter 
eksamen da.  
Kan sette av 10 min på sosialrommet hvor vi kjører på med litt musikk, gløgg og 
pepperkaker.  
Tord skal sende søknad til kulturstyret om 2000kr  

- Advenskalender for studenter 
- eksamensboost 
- glede 
- St.Lucia-tog 13/12 
- Bruke litt av pengene på å kjøpe vaffeljern (kan evt finne på Finn.no) 
- Budsjett ingredienser til vafler, lussekatter, ovs, vaffeljern. 

Ellers kan vi spytte inn et par hundre kroner (om vi teamer oss opp med KFU og Proton så 
er det lettere og rimeligere).  

 



8-2 Ansvar 
Magnus har mulighet til å handle inn 
Erlend, Tord og Veronica kan stille opp 
Trenger ikke å sette av mer tid enn 15/30 min 
Tord tar en post på samarbeidsgruppa 

8-3 Tenk enkelt! 
8-4 Lucia 

Håkon tar ansvar. Må få med 2. og 3.klassinger  
 

9 [Diverse] 
9-1 Status rundt økonomi og organisering av fadderuke + flytting av MENA-programmet 

MENA flyttes til Kjemisk Institutt. Vi ønsker samme muligheter som vi har hatt tidligere.  
9-2 Tidligere bryggmeister vil kjøpe utstyr av oss 

Kan teknisk sett gå 
Vår pott på sentrallageret er tømt, har søkt om å få mer, men det holder ikke.  
Må høre med Anne-Margit om å øke først, noen burde ta en tur innom og snakke med 
Rune for å finne ut av pris på Erlen-Meyer-kolbe og magnetrører. Blir nærmere 1000kr 
sannsynligvis.  
Be han ta det opp etter nyttår, og så skal vi se om vi får gjort det da.  

 
10 [Til neste møte] 

10-1 Tirsdag 15/11 kl.10:15, samme sted 
 

11  [Eventuelt] 

Kontrabeskjed: Kulturstyret innvilger først i desember, så vi søker ikke fra Kulturstyret. Vi slenger 
inn 500kr, særlig om Proton og/eller KFU gjør det samme. Tar vaffeljern neste år. Tord har ansvar. 

PA-anlegget må kunne brukes inne og ute, ha god batterilevetid, kanskje ha mikrofoner. Det er 
ikke krise om vi må ha skjøteledning, ellers blir det veldig dyrt. Kan brukes på hyttetur også. Må 
kunne medbringes. 

ARKIV: Høst på nettside - tom. Ulrikke fikser link og noen bilder (må ikke være mye, bare for å vise 
oss litt fram) 

ARRANGEMENTER: Står ingen arrangementer, men har hatt mange problemer. Ulrikke jobber med 
saken. 

FACEBOOK: Bra tidligere, men veldig stille nå. Må kjøre på med jentekveld og beerpong, raskt og 
enkelt fordi MaKE-dagene er over. 

FRIFOND: Har ingen bruker på Frifond, vi har tidligere søkt på egen mail. Kan gjerne lage en 
bruker. Erlend skal se på saken.  

 


