
Referat Oktoberfestmøte 

 

Tilstede: 

Proton: Ago, Karoline, Susanne 

Menageriet: Magnus, Mari, Vegard, Veronica 

 

Proton har meldt på Proton fordi de ville være tidlig ute. Menageriet har ikke klikket på 

linken, har fått samme epost. De håpet å få mer info tidligere.  

Foreningen får en lik som medlemmer kan melde seg på gjennom. Førstemann til mølla for å 

ta vakter. Proton har ikke fått svar. Det er åpent samtidig for alle, og før det er det ingen som 

får fordeler. 

 

Påmelding 

Lurt å melde på sammen, for da kan man få ekstra penger. Må ha en ordning for hvordan 

man fordeler penger.  

Man må få folk til å ta vakter, og sørge for å melde seg på fort. 

Bli enige om hvordan vi i praksis gjør dette, så gå ut med PR så vi er klare når det åpner.  

Forslag: melde seg på link (til neuf) og nettskjema for en forening. 

Problem:  

- skjevt med penger ettersom hvem som er først på ballen. Rettferdig og urettferdig. 

 

Vakter 

Vakter blir ikke tatt med en gang, det trengs mange frivillige. 

Menageriet er ikke enige å dele 50/50, for det vil ikke være rettferdig i praksis. 

Foreningene burde kjøre PR samtidig slik at medlemmene får penger samtidig. 

 

Pengebehov 

Proton skal på utflukt til Arcus (lager vin/brennevin), og det koster 3000kr (+tour 3400kr) og 

de trenger penger til brygg. Oktoberfest er dermed viktig for Proton (invitasjon til Menageriet 

om å bli med). 

 

Forslag: påmeldingsskjema for å bruke estimat?  

Forslag: MENA-studenter for Menageriet og kjemistudenter for Proton? 

Å dele pengene på noe felles fungerer dårlig. 

Arcus vil uansett være Proton-arrangement, de må ta det opp på styremøtet sitt.  

 

Det er snakk om flere hundre skift over hele perioden, så det er ikke mulig at det er for få 

vakter. Man kan også få vakter om rigging, gunstig fordi det er lengst unna midtveis.  

 

Konklusjon: 

Studenter melder seg på fra sin forening. Unntak for styremedlem. 

 

Studenter må melde seg på både på neuf-sin side og på et skjema vi lager sammen slik at vi 

vet hvor mange vakter hver student tar for hvilken forening.  

 

Proton ønsker å tjene 6000kr. 



Menageriet ønsker å tjene 8000kr. 

 

Burde dele ekstra penger prosentmessig, det er begge foreningene enige om.  

 

Proton må ha tilgang til nettbank for å ha ansvar for kontakt med Châteu neuf, de skal ikke 

være et problem.  

 

PR 

Begge foreningene skal være involvert, ha én plakat. 

Kommunisere at dette er en dugnad for fellesskapet, og at man må kontakte sin forening. 

Plakater må være godkjent av lederne før den printes, må være oversiktlig. 

 

Kjemi - proton 

MENA - Menageriet 

 

Lage fb-arrangement  

Lage nettskjema  

 

Alle skal distribuere linkene til sine medlemmer 

 


