
Referat Menageriet Høst 2017 

Dato: Tirsdag 17. oktober 
Sted: VU24 
Tid: kl.17:00 
 
Dagsorden: 
 
1 [Formalia] 
1-1 Valg av møteleder og referent 
1-2 Godkjenning av innkalling 

● Godkjent 
1-2-1 Sen innkalling 
 
2 [Orientering] 
2-1 Oktoberfestfrivillig 
 
2-2 Ølkveld 

● 45 kom 42 betalte (siste tre kom forsent) 
● Opplyse folk som ikke går på kjemisk om regler og ta ekstra ansvar 

○ Ta bedre vare på anlegget 
● foredrag var bra 
● ingen bilder 

2-3 Jentekveld 
● Brukte alle pengene (2500 + 32) 
● mye kjøtt lite salat 
● siste telling 78 medlemmer 

 
3 [Økonomi] 
3-1 Status 

● samme som sist har brukt de pengene som er satt opp  
3-2 Budsjett 

● samme som sist 
3-3 Økonomi framover 

● Må avvente  
 
4 [MaKE] 
4-1 Uke 43 

● Opplyse folk om arrangementet  
4-2 MaKE-middag 27/10 (alle må melde seg på og få med alle de kjenner!) 



● Få med så MANGE som mulig på middagen spesielt de fra første året 
 
5 [Halloween] 
5-1 3/11, Alkymisten 
5-2 Håkon og Ina 
5-2-1 Møte med Proton 

● Inshe et møte med proton 
5-3 Rigg/rydd 

● Vegard kan rigge 
● Mari kan rigge dagen før 
● snakke med proton  

5-4 Bestille vekter 
● Håkon fikser 

5-5 PR 
● Vegard kan lage plakat 

5-6 Økonomi 
● 500kr satt av til arrangementet 
● inngang sist Halloween fest 50 kr 
● Forslag 30 - 20 kr gratis? 
● Budsjettert å få inn 500 kr 

5-7 Tidligere erfaringer 
● Var et ok arrangement sist ca. 50 stk  

 
6 [Prof. Teaching excellence] 
6-1 6/10 

● foreleser i fysikalsk, Truls 
 
7 [Beer Pong] 
7-1 Erik og Tord 
7-2 Øl?  

● Får svar neste uke  
○ har 3 fat trenger 5 
○ vegard kan kanskje 

7-3 Finne pingpongbord 
● høre med bs 
● har lånt det fra kjemisk før 

○ hør med OSI Bordtennis 
7-4 Økonomi 

● 13 lag som betalte  
7-5 påmelding 

● Skjema på sosialrommet 
● nettskjema 
● Kan få med folk som ikke går på kjemisk 

 
8 [Eksamensverksted] 
8-1 Møte torsdag 19/10 



8-2 Fysisk fagutvalg, Kjemisk fagutvalg og Proton 
8-3 Fag 
, MENA3300, FYS2210,  

● Tredje året 
○   

● Andre året 
○ KJM1120 
○ FYS1120 
○ MAT1120 

● Første året 
○ MAT1100 
○ MENA1001 
○ MAT-IN1105  

 
9[Brannalarm + skade på Universitetets eiendom] 
8-1 Økonomisk 

● betale regning med proton. Deles i prinsippet 50/50 gitt at proton kan betale 
8-2 Forslag til håndtering 

● Sette oss mer inn i reglementet 
8-3  
 
 
9 [Neste møte] 
9-1 Dato/tid 
Tirsdag 31.oktober kl.17:15 
Sjur baker kake 
 
10 [Eventuelt] 
 
11[Spillkonsoll til alkymisten] 

● PC 
○ Stemningen i styret var negativ til emulator 

12[Master Workshop] 
12-1 Økonomisk 

● søke penger om pizza 
● Veronica skriver søknad Erik ser på 

12-2 Dato og dag 
● uke 46 onsdag  

○ prøve å unngå spill kveld 
13[Instagram] 

● poste bilder samme dag (forslag) 
14 [arrangementsberetning] 

● skriv arrangementsberetning 


