
Møtereferat Menageriet Høst 2016 
Dato: Tirsdag 20. September 
Sted: VU24 
Tid: 14.15 
Tilstede: Håkon, Veljko, Ranvei, Tord, Elin, Ulrikke, Magnus, Erlend, Veronica 
 
Dagsorden: 

1. [Formalia]  
1. Valg av møteleder og referent 
- Erlend som møteleder, Veronica til referent  
2. Godkjenning av innkalling og referat 
- Godkjent! 

 
 

2. [Oppfølging] 
1. Labfrakkpimping  
- Det gikk kjempebra! 
- God PR, rundt 40-50 dukket opp 
- brukte 100kr på frukt  

 
2. Ølforedrag #1 [21.10] 

Inngangspris, 75 kr for ikke medlemmer og 65 kr for medlemmer? 
Ølbrygging kan vi tjene mye på, men da trenger vi flere bryggere og en 
generelt større satsning.  
PR: Burde henge opp plakater om selve foredraget rundt på campus, VB, 
Fredrikke ovs 
Salg av selvbrygg: ulovlig å selge ferdigbrygg, men lov å avtale før brygging.  
Kurs? Kan få Lars Henrik til å holde evt kurs, men burde ikke kreve penger på 
vanlige brygginger.  
Håkon bestemmer vinkling og detaljer rundt ølforedraget, må få ut PR veldig 
snart.  
PR: forsiktig å reklamere med ølsmaking 
Håkon sjekker lovverket.  
Skal ha en plan til neste møte. 
  

3. Quiz [21.10] 
Mirna skal lage quiz! 
Quizmaster? Hvertfall Erlend, Magnus og Ranvei, men ta med flere  og være 
synlige. Quiz starter kl.18:59 

4. Jentekveld  
- Må bytte dato, men vil ha en fredag. 
- 10.november, må ha en plan til forrige uke 
- Ranvei skal søke penger! 

 
 

5. Halloweenfest [28.10] 



1. Ansvarlige 
-Ulrikke og Håkon  

2. Hva kan vi stille med 
-Brygg  
-Noen folk 
-Vi ønsker å få tilbake på inngangspenger, hadde vært fint med 
inntekt, men ikke mye i minus.  
 

6. Lekekveld [22.-23.10] 
1. Tord og Håkon 
- Har sett på saken, ser på muligheten for å ha Alkymisten over 

kvelden. Alkoholfritt arrangement. 30 deltakere. Har vurdert 
kjemikantina. Viktig med internett, luft og strøm. pizza? 

- Må sjekke sikkerhetsreguleringer, søke om leie over helgen, strøm 
etc.  

- Søke penger: Har en søknad i kulturstyret, må finne noen som kan 
sponse dette.  

- Frokost eller pizza? Avhenger av hvordan arrangementet må legges 
opp og hvor mye penger vi får.  

- inngangspenger 
- Lager plan til neste møte 

 
7. Turneringsfinale i LoL  

- 29.oktober 
- Erik og Thomas 
- Hører om det skal være et arrangement i regi av Menageriet eller 

privat 
 

8. Beer-pong turnering  
1. Veljko og Ulrikke 
- Kan kopierer mye fra forrige arrangement, Håkon fikser øl. 
- Skal lage plan til neste møte  
- 3 fat, inngangspris? Burde ha høyere enn i fjor.. Ble tomt i fjor.  
- Ta opp inngangspris neste møte, snakke med folk. Kan vi ha 100kr i 

avgift og ekstra stas, men ikke om det går utover oppmøte. 
 

9. MAKEdagene [03.-04.11] 
- Har snakket med Håkon om øl 
- Menageriet har fått penger, de er øremerket til MaKE-dagene.  
- Hjelp til PR og opprigg (i fjor var det ikke bra nok, viktig at folk får høre 

om det 
 

10. Eksamensverksted[21.-23.11] 
1. Elin og Veronica 
- Har ikke en plan, men skal ordne til neste møte 

 



11. Julebord med SMN [16.12] 
- Venter på svar fra SMN, skal stille med 5 fat.  

12. MENAlumni 
- Motivasjonskveld 
- Søkt til Studentparlamentet 
- Leie auditorium, få tak i masse studenter, så kommer eldre studenter og 

snakker om studier, livet etter studiene ovs. Så blir det pizza og mingling på 
Alkymisten. 

- Uke 45 eller 46, har det på en ukedag. 
- Alle får nok rekrutteringsansvar, vi står for det, Nico har ansvar. Har søkt om 

penger, får det nok innvilget (har fått innvilget før). gratis/medlemskap. Bli 
flinkere til å skrive navn og ha medlemskap.  

 
3. [Hyttetur]  

1. Status 
- Veronica kan ikke, Magnus kan kun fredag 
2. Ny ansvarlig 
- Veronica før turen, Ranvei etter turen 
3. Budsjett 
- 4500kr 
4. Nøkler 
- Erlend får nøkler 
5. Innkjøp 
- under 4500kr, må tenke på antall deltakere da. Kan ha kake for mange 

frivillige, burde få med flere på frivillige.  
6. Aktiviteter    
- «Capture the flag», lekselesning, kollokvie, brettspill, drikke, bålkos, etc.  
- Handle: Erlend, Magnus, Elin, Tord, Ranvei 
- Bil: Erlend (stor bil), Elin (noen må kjøre) 
- Edruvakt: 

Magnus (fredag-lørdag) 
Elin/Ranvei/Erlend/Anders B. (lørdag-søndag) 
Stillerom og bråkerom på hemsen, et soverom til de som krever ekstra ro. 
Brettspill vi har: “Ryktet går”, “Cards against humaity”, UNO, Bønnespillet, 

      Risk. Kan oppfordre folk å ta med. Kan stille opp med kortstokk.  
- Ikke for mange aktiviteter 

7. Bussansvarlig  
- Hege?, Elin 
- Sørger for felles avreise 

8. PR 
- Alle har ansvar for å få folk med, 50 folk og Erlend stiller med shots! 
- Vi har plakat! 

 
 
4.  [Brygg] 

1. Fiksing av hjul 



2. Veronica stiller med sykkelpumpe  
3. Neste øl 
- Nå på søndag  
- Har 2 fat, får to til på søndag 
- Ranvei og Håkon skal finne ut av hvor mye penger vi bruker og trenger til 

brygg 
4. PR rundt utlån 

- - Få opp plakater om Menabrygg (til neste møte) 
- Fikse en egen del av nettsiden til Menabrygg 

5. Fikse kjøleskap 
- Fikse en plate i kjøleskapet, Magnus fikser for 50kr (husk kvittering) 

 
5. [MENAgym] 

1. Status forrige 
- Var 30 stykker 
- spilte kanonball, fotball og volleyball 
- Prøver å finne nye måter å få med folk, men vrient. 

2. Fast dag  
- må finne en fast dag, men vanskelig 
- Passer ikke for Veljko: Mandag, tirsdag, torsdag 

3. Utstyr 
- Må vente til vi får innvilget støtte 

4. PR 
- Ulrikke kan låne volleyball på BS (vi kan spille på volleyballbanen der), kan også 

vaske vester på fellesvaskeriet 
- Plakater! Om at det finnes, og det er info på facebook 

5. MENAgym-muligheter 
- UTE: Løping, bootcamp, Volleyball, andre utendørsaktiviteter 

6. Burde melde på et lag til Holmenkollstafetten neste år  
7. Neste uke 

- UTE: kan tilby utholdenhet, volleyball, lek, evt makkeropplegg (dele ansvaret, 
en ansvarlig for hver aktivitet) 

- Veljko finner en dag (på ettermiddagen) 
 
6. [Kontoret] 

1. Status 
- Det funker fint! Ranvei, Veljko og Tord må finne ut av nøkkelsituasjonen. 
5. Pengekasse 
6.  
7. Nøkler 
- Tord, Ranvei og Veljko har ansvar, og de må levere fra seg en nøkkel.  
-  

7. [Økonomi]  
1. Balanse 

- 12.644 kr + 20 kr i kontant 
2. Tilgang bank 



- Venter fortsatt, forventer å få det snart 
3. Bruk av bankkort 

- Skrive på kvittering hva det er for og få signatur fra Ranvei eller Erlend.  
4. Pengekasse 

- Må få til et ordentlig system, ha en bok som man skriver opp alt i og telle opp 
penger etter hver gang den brukes. Hver gang vi har over 1000kr skal vi sette 
det inn på konto. 

- Skal ha med på arrangementer, en må alltid sitte og ha oversikt.  
- Burde ha en del veksel i mynt, ellers ha maksgrense på 1000kr. 

5. Søknader  
- Frifond! Send inn for alt mulig, greit å lufte på møtet.  
- Fond i Veritas vi kan søke penger fra, Elin skal undersøke saken. 

6. Oppdatert budsjett 
- Ranvei må oppdatere budsjett annet hvert møte, skal sende ut på forhånd. 

7. Søke om ting 
- Kan søke sjokolade til hytteturen fra Freia (Osama skulle snakke med tanten) 
- Snakke med butikker om vi kan få en deal ved å handle der. Må høre rundt 

med forskjellige butikker. Spørsmål (spesielt om Kiwi) kan henvendes til 
Ranvei.  

- Alle kan generelt snakke og søke om ting og tang (fra foreldres 
arbeidsplasser til og med) for å få stæsj. 

- Håkon undersøker muligheten for rabatter på bryggeutstyr fra forhandlere. 
8. Eksamensverksted 

- Kan prøve å få penger fra forskningsrådet 
 
8. [Diverse] 

1. Kj-vannmelon  
- Flere har ikke tilgang, Erlend skal undersøke saken. Det er vårt nettområde 

hos UiO, så vi har masse materiale der. Erlend skal sørge for at alle har 
tilgang (Kj-vannmelon til folket!) 

2. Nettskjema etter arrangementer  
- Vurderingsskjema på nettskjema.uio.no hvor folk skal skrive rapport etter 

hvert arrangement, det er lettest å få til Erlend og fikse det. Ha info om hva 
det var, hvor mye det  kostet, hvor det var, og hvor mange mennesker som 
var der.  

3. Utvidet tilgang 
- Alle har søkt 
4. Fryser lager 
-  

 
 
9. [Til neste møte]  

1. Velge møtedato 
- 4/10 kl.14:15  

2. Servering 
- Kaffe 



 
10.[Eventuelt] 

- STYREPILS! kl.20:00, Crow's bar eller Cafe Sara, Veronica fikser! TORSDAG 
- Lage dokument for info slik at Menamiddagssurret aldri gjentar seg   

 
- Ola Nilsen har nanoforedrag han kan være gira å holde, gjør det for en vin. Kan ha 

det neste semester. Snakke med han når det funker! 
 
Med vennlig hilsen 
Erlend Hall 
styreleder 
Menageriet 
 


