
Møtereferat 3.mai 2017 

Dato: Onsdag 03. Mai 

Sted: VU24 

Tid: 16:15 

Dagsorden: 

1. [Formalia] 

1. Valg av møteleder og referent 

Erlend og Veronica 

2. Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 

3. [Oppfølging] 

1. Beer Pong  

Beer pong-turnering 
gikk veldig bra, ble ikke mye rot. Veljko vet ikke helt hvor medlemslista er, men Mari og 
Ranvei sjekker vipps over hvem som har betalt. Ellers blir alt good, en fyr som ikke betalte 
(han hadde ikke penger), men det er ikke verdt det. Noen i gruppa skriver 
arrangementsberettning. 
 

2. Prof. Teaching Excellence    

Prof. Teachers Excellence 
Gikk veldig bra, Ranvei sender regnskap til MN-fakultetet og alle andre kvitteringer skal gis til 
Ranvei. 

 

4. [Økonomi] 

1. Budsjettgjennomgang 

2. Søknader 

 

1. [Masterpresentasjoner][mai] 

1. Dato 19.mai 

2. Opplegg 

Bestille pizza, Christian Fleischer og Alexander Eldstad presenterer og bestiller pizza etterpå 

3. PR 

Få opp plakat snart 

 

5. [Fun in the sun][slutt mai/midt jun?] 

1. Dato 

15.juni funker for de fleste. 

2. Tanker 



Lydanlegg ut, grilling, slushmaskin, slip-n-slide. Vet ikke hvor mange som kommer, men kan 

bli mange siden folk er ferdig med eksamen. Håkon skal prøve å fikse volleyball og 

badminton denne uka. To griller funker sikkert greit, kan ha pølsekoker til wienerpølser.  

3. PR 

“Get fits” - Veljko  

Burde lage en plakat klar slik at det blir mindre å gjøre tidligere. Burde starte å blæste 

tidligere, slutten av mai. 

4. Ansvar 

Ulla sjekker slushmaskin 

Tord undersøker slip’n’slide  

Ulla kan undersøke slakk line 

Erlend er hovedansvarlig og delegerer deretter 

 

6. [Eksamensverksted][22.-24.05] 

1. Plan 

mandag-onsdag 22.-24.mai 

Finne gruppelærere  

kommunisere forventning? Veldig variert hva som fungerer, men uansett viktig å forklare 

utover evt. oppgaveløsning (ligger løsningsforslag selv). Burde finne eksamener som ikke er 

de aller nyeste(?). Burde gå gjennom “trender” av oppgaver.  

- Adrian var for MENA3100 i fjor 

- Asbjørn MENA3000 

- FYSMEK: Prøve å finne noen annen enn Anders, for han er gruppelærer 

Cecilie Glittum, Mikael Kiste 

- Thomas til 3100 evt Organisk? 

Høre rundt om de andre foreningene har noen forslag til gruppelærere 

Si at de må gi en plan til hva de skal gjøre i forkant, minst en dag før 

2. Behov 

3. PR 

- plakat 

 

7. [Ølkveld][05.05] 

1. Plan 

Fortelle om hvordan lage øl A-Å, og drikke øl og cider. Tar med speidel. Ute til 12. Proton 

hadde vekterproblemer ved Tørriscurlingen, så vi må være mye nøyere på å bestille vekter til 

alle arrangement.  

2. PR 

Ta en ekstra runde. 

Pos 

 



8. [Brygg] 

1. Status 

2. Øl til faddermiddag 

3. Burde ha 100L, ca 5 fat. Veldig fint om folk kan brygge i ferien.  

 

9. [Menagym] 

1. Menagym tur (uke 8): Tord 

Enten lørdag eller søndag, lørdag har mye bedre vær, men det er ingen som 100% 

kan. Tord tar ansvar. 

2. Menagym 5/12 ? 

Tord hører med Erik, om han ikke kan, så tar vi Kristian Ruth. 

 

1. [Til neste møte] 

1. Velge møtedatato 

2. Mandag 16.mai kl.16:15 

 

1. [Eventuelt] 

TØRRISCURLING 

Proton lånte lydanlegget, Tord finner ut av hva som må erstattes og pris. Krav innen 30 dager.  

Sjekker om vi kan ordne det selv. Må helst ha det til sommerfesten. 

- burde lage en mer grundig kontrakt som inneholder tidsklausul. 

Vegard måtte ofte si ifra at de ikke skulle ha alkohol i nærheten av anlegget (det står i kontrakten), 

burde si ifra om dette. Magnus tar med avsperringsbånd. Må forbedre instruksjoner slik at den er 

idiotsikker. 

 

SJENKEBEVILGNING 

Er på feil side av sjenkebevilgningsloven, må ta lik inngangspris for å unngå indirekte salg av alkohol. 

Må være strengere, noen arrangementer kan vi ikke ha unntak for de som ikke drikker MENAbrygg. 

De som ikke tåler(/ikke drikker for religiøse grunner) må vi ta kontakt med. 

 

BURSDAG 27.mai 

Må bestille vekter, men ikke si det er bursdag.  

 

SOMMERFEST 

Møte i morgen for Erlend og Magnus 15:00-16:00 VU24. Mari vil være med. Inngangspenger. Ann 

Margit vil ta all refusjonen på en gang, vi må fremme at vi ikke har den ordningen, evt at vi trekker 

inngangspenger fra refusjon. Refusjon to ganger i året er optimalt. Må også passe på at vi ikke har 

for mye penger.  

 

BACHELORSTUDENTSERMONI 

Ha bachelorstudentsermoni med de andre på Bachelorsermonien, Jo Dølen skal opp og holde tale. 

Erlend skal ha møte med de andre på fredag. Vi må finne ut av: 

- Hva Jo Dølen tenker 



- Hva Bachelorstudentene tenker 

 

Veljko sjekker ståa blant 3.klassingene. Hver enkelt student får ta vurderingen om de føler seg ferdig, 

man trenger ikke være fullstendig ferdig for å kunne være med. 

 
Med vennlig hilsen 
Veronica Killi 
Sekretær 


