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Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkallelse og dagsorden blir gjennomgått av Nicolai Hauffen. At innkallelsen var 
forsinket og dermed brøt vedtektene ble tatt opp av Vegard Ovland. Dette ble 
redegjort og tilgitt, og både innkallelsen og dagsorden blir godkjent ved 
enstemmig flertall.  
 
Godkjenning av møteleder og referent  
Kari Anne Andersen blir valgt som møterleder 
Veronica Killi blir valgt som referent 
 
Tellekorps og signering av protokoll  
 
Heine Ness og Thomas Storaas blir valgt til tellekorps. 
Vegard Ovland, Mirna Porobic og Sondov Dahlen blir valgt til å signere 
protokollen. 
 
SEMESTERBERETNING 
Menageriet har til dags dato hatt 60 aktive medlemmer, og generelt godt 
oppmøte på alle aktiviteter og arrangementer. Hytteturen ble arrangert tidlig i 
semesteret, og mange deltok (særlig mange førsteårsstudenter).  
På CASE med Accenture ble plassene fylt opp, og det var god mat og opplegg. 
GAFFA WARS lekekveld ble satt pris på med godt oppmøte. 
Jentekveld fikk med seg mange jenter fra mange forskjellige linjer, og hadde en 
hyggelig kveld med sjokolade, snacks, spill og masse hygge.  
Eksamensverkstedet hadde også godt oppmøte, og var for mange veldig 
hjelpsom. Det var dessverre vanskelig å få tak i gruppelærere (oppfordring til 
eldre neste semester.) 
Ølforedrag/kveld ble gjennomgått av Bryggmeister Kristian, som sa at 
øl-bryggingen hadde gått bra, med stor pågang, og god økonomi.  
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MaKE-dagene var et av de største arrangementene vi hadde, og det gikk veldig 
bra. Arrangementet hadde sitt eget styre, og ble arrangert i regi av Menageriet og 
Kjemisk fagutvalg. 
Julebord var veldig bra, og Menageriet bidro mer i år. 
Ingen innvendinger eller spørsmål  
Evt.-saker skrives gjerne på lapp, oppfordres av Kari Anne. 
 
REGNSKAP  H15 
Gjennomgått av økonomiansvarlig Hege Johansen.  
To bedrifter har ikke betalt penger de skylder, så det forventes å komme 
etterhvert. Medlemskontingent rettet, det var litt lavere enn det som sto på 
regnskapet som ble sendt i innkallelsen.  
Billettinntekter stemmer, men støtte skal være høyere siden det  mangler penger 
for eksamensverksted. 
Ellers er alt som det skal, en inntektspost litt høy fordi det var litt usikkerhet 
rundt hvor pengene egentlig kom fra. Penger til ølbrygging har økt, det samme 
her mengden øl som ble brygget. Leie av lokaler var ikke veldig høy. MENA-gym 
skal satses mer på, så det kommer til å få mer penger. Mye penger gikk til 
MaKE-dagene. Gebyrer er lave. 
Ingen hadde spørsmål til regnskapet.  
 
SEMESTERPLAN V16 
Starter semesteret med generalforsamling. 
Hyttetur helgen 19.-21.02. 
Ølforedrag (februar og april) 
Masterpres. (frokost, mars og april) 
MENA-gym (en gang i uka) 
Fryskveld (mars) 
Påskeeggjakt uka før påskeferien, mellom 14.-18.03 
Eksamensverksted blir i slutten av semesteret, før eksaamensperioden.  
Sommerfest (som i fjor) rett før helgen. 
SPØRSMÅL  
Vegard Ovland tar opp at hyttetur kolliderer med Bjørnegildet.  
Nicolai sier at neste styret skal se på saken. De som synes datoen ikke passer må 
si ifra nå. 
 
BUDSJETT V16  
Gjennomgått av  Hege Johansen.  
Senket inntekt fra medlemskontingenter. 
Mer skal bli brukt på masterpresentasjoner 
MENA-gym får mer penger 
Samme mengden penger til ølbrygging. 
Ellers er det meste likt. 
Det var ingen spørsmål.  
 
REGNSKAP 2015 – ingen innvendinger – GODKJENT  
BUDSJETT 2016 – GODKJENT 

- Asbjørn: slenge inn en søknad til frifond 
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- Fikser evt. ekstra søknad inn i budsjett senere 
ØKONOMISK ANSVARSFRITAK – GODKJENT (enstemmig)  
 
VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL PROGRAMOMRÅDET 
Kristin Nygård 
Ingrid Marie Bakke 
Heine Ness 
Valgt ved akklamasjon 
 
VALG AV STYRE V16 
  
LEDER 

- Alexander Skjetne - VALGT 
 
NESTLEDER 

- Magnus Andreassen - VALGT 
 
ØKONOMIANSVARLIG 

- Erik Skaar - VALGT 
 
BRYGGMEISTER 

- Kristian Haug – VALGT 
 
SENIORMEDLEM 

- Nicolai Hauffen – VALGT 
 
STYREMEDLEMMER 

- Erlend Hall 
- Sondov Dahlen 
- Veronika Killi 
- Veljko Petrovic 
- Olav Grønbech 

 
Alle valgt ved Akklamasjon 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SIGNERING AV PROTOKOLL 
 
 
Vegard Ovland: __________________________________________________________dato:___________ 
 
 
 
Mirna Porobic: __________________________________________________________dato:___________ 
 
 
 
Sondov Dahlen: _________________________________________________________dato:___________ 
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