Møtereferat Menageriet Vår 2016
Dato: 05. Mai. 16
Sted: Avogadro
Tid: 13.00
Veljko, Sondov, Olav, Erlend, Alex, Veronica

Dagsorden:
1

[Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
1-2 Alex og Vero
1-3 Godkjenning av innkalling og referat
jepp
2 [Lekekveld: Prosjektil Aften]
2-1 Status
2-2 En uke til, Alex skal sjekke budsjett
2-3 Plan - dato
2-4 13/05, potetkanon skjer (notat i etterkant:blir ikke noe av potetkanon). Kl.18:00!
2-5 PR :D
2-6 Olav og andre skal blæste masse

3

[Menagym]
3-1 Neste dato
3-2 Veljko finner ut, det blir ikke i morgen. gjerne neste uke
3-3 Utstyr - dato, budsjett
3-4 Mye oppussing, kanskje ute

4

[Kontoret]
4-1 Skap -vi kan velge et
4-2 Put a lock on it, i nærheten av kontoret
5 [Økonomi]
5-1 Balanse
5-2 Samme forrige gang?
5-3 Fått 564kr av izettle, fikk 550kr inn på vipps (Erlend overfører i dag), 25 (6 ikke medlem, 6
nye!!!) betalte. En fyr (navn på lista), sa han skulle betale mandag (det står Vegard). Skal se
det an. Styrelaget vant (10 lag til sammen). Bra arrangement, å stille med øl var midt i
blinken.
5-4 Vipps etc.
5-5 Minne Erik på vipps
6

[Sommerfest]
6-1 Debriefing om møtet
6-2 Alex og Erlend var med på møte med SMN
6-3 Mange oppgaver (fordi vi betaler ikke, slipper billigere unna). Hoveddeler:
6-4 Opprydding/nedryddning
6-5 Prøve å få med folk utenfor styret
6-6 SNM står for innkjøp

6-7 Blir i kjemikantina og atrium, velkomstdrink, grill og reker (vi passer grill), vi stiller med øl. Vi
må kanskje hente/kjøpe reker (vi legger ut). Deler ut ansvar neste møte, alle må få med seg
folk.
7

[Brygg]
7-1 Hva har vi?
7-2 Ligger godt an, 240 liter
7-3 Freshe Tappetårn
7-4 Blitt malt svart. Kan pimpe litt opp etterhvert, svart er litt dystert
7-5 Ølkveld ! :D
7-6 Om to uker
7-7
8 [Eksamensverksted]
8-1 Oppfølging av søknad
8-2 Ikke fått svar, veldig rart. Alex skal purre.
8-3 Hva trengs
8-4 Frukt, grønt, kaffe
8-5 Mattefag, MAT1110, FYSMEK, mena3000?mena3100?
8-6 Pensumquiz? En faglig quiz til å kunne ha en fredag ellerno, kan gjøres selvstendig i
Menageriets navn. Førsteåret arrangere sammen?
8-7 Leder evt. andre roller
8-8 Neste møte, Alex kan være leder. Har ikke folk, for vi har ikke midler. Om vi ikke
får midler, må de gjøre det frivillig
8-9 Dato som passer
8-10 Siste uken i mai
9

[Foreningsdag]
9-1 Que Veronica
9-2 Vi dropper det, men vi kan gjøre en bedre jobb med å nå ut MENA-studenter.
Være mer synlig i forelesning, Sundvollen og andre ting.

10 [MaKE Dagene]
10-1 Super kult! Bli med! :D
10-2 Har spurt KFU, venter på å sette møtedato, skal lage en komiteen for det
11 [Til neste møte]
11-1 Velge møte dato
11-2 Torsdag 12.mai kl.13:00, VU24
11-3 Arbeidsoppgaver - Alle vet hva de skal gjøre?
11-4 Huske vektere til fremtidige arrangementer
12 [Eventuelt]
12-1 Faddere er kult!!! :D :D :D
12-2 Få med folk, anbefales av faddersjef!
12-3 Sondov: årsmøte?
12-4 Møte før eksamen: bør få til et nytt møte første uken i juni (siste møte).

Med vennlig hilsen,
Alexander Myhr Skjetne
Leder, Menageriet

