Møtereferat Menageriet Vår 2016
Dato: 12. Mai. 16
Sted: VU24
Tid: 13.00
Tilstede: Erik, Erlend, Magnus, Alexander, Veronica
Dagsorden:
1. [Formalia]
1. Valg av møteleder og referent
Alexander som møteleder, Veronica som referent
2. Godkjenning av innkalling og referat
Ulovlig sen innkalling (Alex beklager), men godkjent
2. [Lekekveld: Prosjektil Aften]
1. Nice PR!
Finn noe med 34.000 Volt.
2. Økonomi
Ingen potetkanon, blir billigere enn antatt.
Folk kan gjerne ta med limpistoler, men er ok å kjøpe 1-2. Holde under 1000kr
1. [Menagym] Veljko ikke her.
1. Neste dato
Fredag neste uke
2. Utstyr til sommern
1. [Kontoret]
1. Skap -vi kan velge et (skap 33?)
2. Magnus fikser kodelås (billig er bra), skap 33.
2. [Økonomi]
1. Balanse
Fikk 1200kr, gitt 2000kr til Kristian. Har til sammen 16.-17.000kr. Har satt av penger til
ubrukte poster, mer penger på brygging, utstyr, etc. men regnskapet er veldig nærme null.
2. Vipps etc.
Har ikke sett mer på det, står mellom mcash og vipps. skal fikses.
1. [Sommerfest]
1. Folk får ansvar for et området hver
Opprigg: Sondov, Alex, (Erik kanskje), Magnus, Erlend, Veronica og folk
-

sette opp musikkanlegg: Alex

-

Få med folk.

50 kr inngang for studenter, gratis kake om man baker kake.
Gratis mat, SMN betaler (fordi vi driver med opprigg og sånt)
Trenger underholdning! Quiz (allmenn og lett kjemi, norske spørsmål) Magnus fikser (alle kan
komme med forslag) 20-30-ish (printe ut ark og dele ut)
Erlend fikser invitasjon
Få ut invitasjon så fort som mulig, Olav skal lage sommerfestplakter
Kristian henter reker
Nedrigg: Veljko og Olav (og folk)
1. [Brygg]
1. Hvordan ligger vi an?
Måtte kaste 25 L pga infeksjon
2. Ølkveld ! :D
Neste fredag (halv pris på inngang for de som dukker opp på menagym?)
kanskje ute, Velkjo fikser utstyr

1. [Eksamensverksted]
1. Ikke fått svar på søknad
Ola Nilsen sitter på masse penger som han skal tenke over hvordan skal fordeles, vi
trenger 9000-ish. Erik skal snakke med Ola Nilsen
2. Hva trengs
får se hva vi får inn
3. Leder evt. andre roller
Alex som leder, andre stiller opp løpende (feks fruktkuttere)
1. [MaKE Dagene]
1. Superkult! Bli med! :D
2.
Eventuelt
Skjekebevilgning
-

Burde få penger for all øl som vi gir gratis

-

Hvordan få brygg økonomisk

-

Tar opp neste møte

1. [Til neste møte]
1. Velge møtedato

Wrap it up/sommerfest, 27.mai (viktig å prøve å få med alle, viktig for høsten), Alex skal
lage avstemning og si hvem som må komme.
2. Arbeidsoppgaver - Alle vet hva de skal gjøre?
Alex sender fjorårets sommerinvitasjon til Erlend, Erik skal se på vipps og snakke med Ola.
2. [Eventuelt]
1. Faddere er kult!!! :D :D :D

