
Agenda Menageriet Høst 2017  

Dato: Torsdag 30. november Sted: VU24 Tid: kl.16:15  
Til stedet – Veronica, Tord, Mari, Håkon, Erik, Marlene, Ina, Magnus  

 

Dagsorden:  

1 [Formalia]  
1-1 Valg av møteleder og referent  

Møteeder Veronica 
Referent Ina  
 
1-2 Godkjenning av innkalling  
Godkjent 

2 [Økonomi]  
2-1 Status  
Vi får antakeligvis ikke til å bruke 9000 på gensere 
Skal gå over innsending til SMN med tidligere øko-skjef 
 
2-2 Søknader  
Frifond har enda ikke svart 
Har ingen fler søknader inne, men en del refusjon venter (jentekveld, 
eksamensverksted) 
 
2-3 Hettegenser (Sjur)  
Vi har sett på collage/hettergenser/hettejakke fra printmax.no, finnes i 
forskjellige farger, men tenker at det kanskje blir for mange valg. 
Kommer frem til at alternativene over er fine fordi det blir relativt billig 
uansett.  
Grå/svart/marineblå med logo på ryggen/liten på brystet på 
collagegenser. 
Erik tar over ansvar fra Sjur 
 
 



 
 

3 [Julebord]  
3-1 15.desember  
Påmelding går ut 6. Desember.  
Facebook og insta-post 
 
3-2 Møte med SMN - oppsummering  
Bra møte 
Må fordele jobber mellom styremedlemmer 
Lage spillelister (Tord har lagt ut spilleliste, alle kan legge til musikk der) 
3-3 Hva som må gjøres:  

  -  Invitere alle studenter � 

  -  Ha oversikt over hvem som har betalt til oss (på forhånd) �(Mari 
printer ut liste) 

  -  Spillelister �(se over) 
 
Hva vi i styret må gjøre, og førsteutkast til hvem som gjør hva:  
 
�Gruppe 1 - Rigg �( Mari, Veronica, Tord, Magnus �) 

  -  Møte opp kl.14:30 på kjemisk institutt, kegerator opp til 
forskningsparken, rigg, gløgg � 

  -  Forslag: Mari, Veronica, Tord, Magnus � 

  -  Håkon må komme kl.16:00 og ordne slik at kegerator er i orden � 
 
Gruppe 2 - Inngang �(Vegard, ev Marlene om hun kommer) 

  -  Stå i inngang, kl.16:50-kl.18:00 (oppmøte kl.16:45) � 

  -  en person som ikke nødvendigvis blir værende til sent på kvelden � 
 
Gruppe 3 - Rydd �(Ina og Eri, ev marlene om hun kommer) 

  -  Ryddesjau i løpet av kvelden slik at det ser ordentlig ut, kaste 



søppel, samle pant og �tomme flasker � 

  -  kl.20, kl.21, kl.22, kl.23 � 

  -  Noen som er der utover kvelden (trenger 3 personer til dette) � 
 
Gruppe 4 - Nedrigg �(Sjur, Håkon, Mari, Tord) 

  -  Ta med kegerator og kokeplater+kjeler ned fra forskningsparken � 

  -  Ta fat ut av kegerator og sørge for at alt er rent og på lager over 
jula (inkludert gryter) � 

Alle i styret som deltar på julebordet må delta  
 
Vi er litt fleksible, men det viktige er at alle som kommer gjør noe.  

4 [Over julen]  
4-1 Skrive alt av arrangementberetninger  
For alt som har vært 
Fiks det før 15. Desember!  
4-2 Regnskap og budsjett til neste semester  
Mari fikser, skal digitalisere alle kvitteringer (dvs kvitteringer må leveres 
inn) 
4-3 Genvors 19.januar (tid, budsjett, pr)  
Booker aud 3.  
Sender mail sånn at alle studenter på kjemisk får 
4-4 Masterpresentasjoner uke 4 eller 5  
Nikolai, mange er interesserte. Kan få til fire stykker, siste ukene av 
januar.  
Søker penger til pizza 
Tirsdag 23.  
 
4-5 Hyttetur - forslag til hytte?  
Vi har sett på det, men ikke funnet noe bedre enn diskutert sist. 
Problemet er at de er litt små om vi blir mange. Må se noe på det I jula, 
sånn at hytta blir holdt av. Snakket om at en mindre gruppe fra både oss 
og Proton kan snakke om det I jula, for det er vanskelig å samle alle. 
 Erik har funnet en hytte hvor det er ca 3km å gå – han husker ikke 
navnet, da.  



Kan foreslå blåhaug til Proton 
 
4-6 Hvem tenker å fortsette?  
Gjennomgang – alle ønsker å fortsette utenom Håkon og Magnus. 
Marlene har ikke tenkt over det enda.  
 
8 [Neste møte]  
8-1 Tid og sted tirsdag 16. januar 2018 kl.16:15  

9 [Eventuelt] 
Søke brygglærlinger/squad på genvors, men ikke gjøre det til en vedtekt.  

Genvors-vors!  
 Lykke til med eksamen!  

Med vennlig hilsen Veronica Killi Styreleder i Menageriet  

	


