
Referat Menageriet Høst 2017  

Dato: Tirsdag 31. oktober Sted: VU24 Tid: kl.17:15  

Dagsorden:  

1 [Formalia]  

1-1 Valg av møteleder og referent  
Alle utenom Sjur er til stedet  
Veronica som møteleder, Ina som referent.  

1-2 Godkjenning av innkalling  
Alle godkjenner 

2 [Halloween]  
2-1 Plan  
Ligger godt an 
Vi stiller med 500, proton med 200 
Skal gå til innkjøp av snacks og premie 
 
2-2 Rigg/Dør/Rydd  
Rigging skjer på Torsdag klokken 17, alle som kan fra får være med, 
men vi setter også faste på.  
Dørvakter deles i 30min-skift.  
Rigg – Mari, Vegard,  
Dør – Håkon, Marlene, Veronica, Magnus (I rekkefølge) 
Rydd – Tord, Erik 
 
2-3 PR!  
Lagt ut på facebook og instagram.  

3 [Prof. Teaching Excellence]  
3-1 Tom Lindstrøm og Truls Norby  
Ikke fått noe svar fra Tor, men vi er fornøyde med to.  
Foredrag fra begge. Gave? Glass med inngravering eller kopp med 
menageriet logo er forslag. Marlene og Veronica tar seg av dette.  
3-2 Plan  
Foredrag og pizza  



3-3 PR!  
Snakke med Tom Lindstrøm om han kan fortelle om det i matten, eller 
om vi kan gjøre det. Snakke med folk på kullet osv.  

 
4 [Beer Pong-turnering]  
Fredag 10 nov 
Trenger tre bord, koden er 1970 og bord får vi fra Anders. 
Trenger mer kopper(høre med Ulrikke) og ping-pongballer 
Blir pokal til vinnere. 
Må fikse vekter.  
 
4-1 Skjema oppe?  
Skal henge på kjøleskapet, påmelding skjer lagvis 
 
4-2 Øl  
Har minst tre fat, kanskje fire. De som skulle brygge forrige uke gjorde 
ikke det.  
 
4-3 PR!  
Trenger plakater.  
Må invitere til det på facebook og skrive noe om arrangementet der(Erik 
fikser facebook ila kvelden).  
Post på Instagram. 
Tar medlemskap i døra.  
Regler skal komme ut. 
 
4-4 Rigg og rydd 
Rigg – Erik, Tord, Sjur 
Rydd – Veronica, Mari 

6 [Alkymisten-prosjekt]  
6-1 Vegard forteller hva de har kommet fram til  

Alkymisten skal pusses opp, og det trengs –  

• Barkrakker (er fikset) 
• Nye kjøleskap 
• Maling (sendt forespørsel om spons fra eiendomsavdelingen) 



• Bygging av bar 
• Nye sofaer, ev med ramme 
• Lamper til tak 

Søknad må sendes ut raskt, helst ila neste uke. Søknaden bør gi et litt 
større overslag på sum enn vi forventer å bruke, slik at vi har noe å gå 
på.  

7 [Økonomi]  
7-1 Status  
Samme som forrige møte. Vi har fått inn litt mer på Oktoberfest og 
bryggkveld.  
Ventet på forslag på spillkonsoller, men har ikke fått noe. Ønsker å legge 
det dødt. Usikker på lovligheten til emulatorer. 
 
7-2 Planlegging  
Har 17.000kr å bruke. 
Foreslår å bruke penger på menageriet-gensere. Vi ønsker at noen 
undersøker hva det billigste vi får. Tar ev egenandel for det. Vi hører 
med Sjur om han kan ordne dette.  
 
Penger på pepperkaker, gløgg og julepynt, 1000kr avsatt til det. Mari har 
ansvar, det skal skje 1 desember. (Enstemmig vedtatt)  
 
Trenger forslag på spill-konsoller på styre-mail m priser til neste møte. 
Skjer det ikke innen det, settes det heller ikke av penger til det.  

8 [Brygg]  
8-1 Status 
Kommer til å få brukt pengene som er satt av. 
3-4 fat på beerpong.  
5 fat til SMN. (har to fat juleøl) 
  
8-2 Neste brygg?  
Neste uke.  
 
8-3 Bryggebok, brygglærlinger, ovs. 
Ikke tenkt på bryggebok (nevnt tidligere at det ikke skjer dette 
semesteret).  



Velge lærlinger på GenVors? Lærlinger/bryggmester trengs for støtte fra 
SMN.  
 

9 [Neste semester]  
9-1 Genvors  
19. Januar 2018 (alt må være klart innen da) 
Sier i fra på julebord. 
Legges derfor inn et styremøte tirsdag 16. Januar klokken 16:15 
 
9-2 Hyttetur  
Høre med proton først.  
 
9-3 Masterpresentasjon  
Siste uka i Januar.  

10 [Neste møte] 1 
0-1 Tid og sted  
Mandag 13 november klokken 17:15 

11 [Eventuelt]  
Kullet til Mari og Tord må svare på studentparameter 
Alle må være med på PR (typ reklamere og få med folk) 
Tord kommer med forslag om PC og spill.  

	


