
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Tirsdag 30. August 

Tilstede: Olav, Erlend, Magnus, Veronica, Veljko, Nicolai 
 
Møteleder: Magnus og Nicolai 
Referat: Veronica 
 
Innkallelse: Ikke godkjent 
Referat: Godkjent 
 
[Generalforsamling] 
1.1 Pizza 

- Har litt mindre penger enn antatt, 17.000 kr ble brukt på Menamiddagen.  
- Har ikke kontanter  
- Kan ikke vedta om vi skal kutte ut kontanter siden vi ikke er vedtaksdyktige  
- 15 pizzaer + finne fram brus på lageret og kontoret (alt settes på lageret slik at det er 

kaldt). Håkon setter på plass øl og sånt. Magnus fikser brus.  
1.2 Kegerator 

- Håkon fikser, står på genfors 
1.3 Vin  

- Vin til møteleder og faddersjef, rødvin 2 stk 
- Veronica fikser  
- refundert i ettertid 

1.4 Møteleder 
- Sender melding til Morten akkurat nå - Morten sa ja 

1.5 Semesterberettning og semsterplan 
- Ferdige 
- Alex skal sende 
- Må publiseres i dag 

1.6 Registrering  
- Erlend tar hovedansvar, Magnus sitter ved inngangen og tar penger 
- Må ta imot vipps, kontanter, iZettle 
- iZettle burde lades (Veronica tar ansvar) 
- Vipps er oppe og går  
- Fjerner alle medlemmer, legge til nye 

 
1.7 Vedtektsbrudd 

- Beklage for at semesterberettning, semesterplan, budsjett, regnskap var sent ute 
- Stemme om det er går greit, eller stemme om ny generalforsamling (usannsynlig) 

1.8 Etter genfors 
- Magnus og Veronica har ansvar på fredagen 
- Olav kan rydde lørdag om det trengs 

1.9 Presentasjon av semesterberettning 
- Alex skal ta den (Nicolai tar det om noe skulle skje) 
- Nicolai, Erlend og Magnus fikser dagsorden etter møtet 



1.10 Vedtektsvedlegg 
- Må letes etter 
- Burde på et tidspunkt redigeres 
- (er i vedtektene fra 2013) 

1.11 Første styremøte 
- Rett etter genfors skal nye styret finne dato for første møte (helst uka etter) 

 
[Økonomi] 
2.1 Kulturstyret 

- sende søknad, frist 1.september (torsdag) 
- Må ha penger, sende en bra søknad (snakk om 9.000kr)  
- Alex MÅ sende dokumentene (/ellers må noen skrive semesterplan), Erik må fikse 

regnskap og budsjett. 
- Erlend, Magnus og Nicolai tar en prat rett etter møtet, sender til styret for rask 

renskrivning og så sender vi søknaden avgårde.  
2.2 Menamiddagen 

- Ble satt av 4.000 kr, 17.000 kr ble brukt 
2.3 Kontanter 

- Kan ikke kvitte oss med kontanter 
- kontantinntekt av ukjent opphav går på “diverse inntekter” 

 
[MENAgym] 
3.1 Onsdag 31.august 

- kl.13:00 
- Blindern 
- I salen 

3.2 Utstyr 
- Vente med utstyr til vi har mer penger 
- Kan låne freesbe av KFU bla 
- Kan låne utstyr i resepsjonen 

3.3 PR 
- Alle må blæste masse 
- Info til ALLE 

 
[Accenture] 
4.1 Antall 

- (27)28 påmeldte 
- Fortsatt plass, ikke sikkert at alle dukker opp 
- Kan ta med folk spontant, men de må melde seg på 

4.2 Utstyr 
- Nicolai har hentet tusjer, teip, wb-tusjer, papir 
- Burde ha whiteboard/flipboard 
- Nicolai skal høre med resepsjonen 

4.3 Deltakere 
- Fra alle linjer (mest MENA) 
- Samarbeid med KFU, FFU har ikke svart (3-4 fra fysikk har meldt seg på) 



4.4 Info 
- kl.16:15 
- snacks, foredrag, workshop. trikk til Buddha sportsbar (alle må selv sørge for billett), 

pizza+drikke+shuffleboard 
- Viktig at de i styret prøver å bidra på workshop og på sosialiseringen 
- Menageriet skal involvere og knytte bånd mellom studentene og bedriften. 

 
[Hyttetur] 
5.5 Har ikke fått svar om Blåhaug 

- 30.september hadde vært bra, men ellers løser det seg 
5.6 Alternativ 

- Ikke noen andre hytter så bra og billig 
- Blir nødt å vente 

5.7 PR 
- Begynne å snakke om Hyttetur minst to uker før 
- Snakke om på genfors. 

 
 
 


