Referat Styremøte Menageriet Vår 2017
Dato: Tirsdag 28. Mars
Sted: VU24
Tid: 16:15
Dagsorden:
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[Formalia]
1-1 Møteleder: Erlend
referent: Mari
1-2 Innkalling og referat godkjent
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[Oppfølging]
2-1 Jentekveld
2-1.1 26 deltakere, ca 1000 mindre brukt enn forventet, god stemning
2-2 Lydanleggtestfest
2-2.1 - 10 stk på skidag, ca 30 stk på festen
- folk holdt seg borte fra anlegget, kjemikantina funka fint, god stemning
- litt mangler på kommunikasjon ang opprydding, nedrigging, planlegging
- vi må skjerpe oss på kommunikasjon
- Vegard: legg arrangementsberetning inn på driven
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[Økonomi]
3-1 Budsjettgjennomgang
3-1.1 Skikkelig gjennomgang av budsjett tas neste møte
3-1.2 Bryggegave: Håkon ber om at de som har vært med å brygge får samme som Zala og
Thomas, altså gratis inngang på et arrangement
motforslag om heller et eget arrangement for de som har vært til ekstra hjelp (som
arrangement for Mena-minions), men dette er nok ikke realistisk dette semesteret
Evt pizza eller noe når man brygger
Enighet om at vi ikke skal tilby gratis inngang til hjelpere i framtiden uten at det er diskutert i
styret først.
Stort sett enighet om at vi ikke kan gå tilbake på løfte til Thomas og Zala
oppsumering:
vi gir ikke ut goder uten diskusjon i styret
Zala og Thomas får beholde sine
mer promotering med pizza for de som brygger, men ikke andre goder
3-1.3 Nokut: Bør heller øremerkes til bestemte arrangementer (kosekveld, skidag, påskeeggjakt,
miljøfremmende arrangementer) Lage en poll på facebook med ulike forslag så solk kan
stemme over hva de vil at pengene skal brukes på. Det er for øvrig innafor med pilsing på
lekekveld
3-1.4 Forslag: prøve å få bedriftssponsing til faddermiddag, evt ha en liten bedriftspresentasjon for
de nye studentene?
3-2 Søknader
3-2.1 Påskeeggjakt: prøve å få sponsing, Ulrikke foreslår Haugengruppen, Kiwi, Rema, osv (Magnus
koordinerer med Ulrikke)
3-2.2 Lekekveld: kulturstyret (frist 5/4) og kjemisk (kulturstyret første prioritet)
si ifra om dere kommer på gode ideer til lekekveld
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[Skidag vol 2][31.03]
4-1 Plan
Alle setter seg på skal på facebook, selv om man ikke skal, rekruttere folk!
Vegard har bukser!
Ansvar: Ulrikke og Veronica har hver sin avgang
Alle som skal må melde seg på nettskjema
Afterski på Tryvann, et eller annet kul
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[Påskeeggjakt][03.-07]
5-1 Status
5-1.1 i utgangspunktet 800 kr til påskeegg
promotere fysikkforeningens påskefest i påskeeggene?
spørre om de har lyst til å bidra med litt godteri til eggene?
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[Masterpresentasjoner]
6-1 Dato: mest sannsynlig uka før 17.mai
6-2 Ansvar: Erlend og Tord

7

[Diverse]
7-1 Beer-pong[21.04]
7-1.1 Inngangspris: 70 for medlemmer og 80 for ikke-medlemmer
husk vekter!
Fikse dommere så tidlig som mulig (passe på at dommere har felles regler)
Tilby halv pris på inngang til dommerne
sjekke med bordtennisklubben om lån av et ekstra bord
Forslag: taperne er dommere for neste kamp?
7-2 MENA-lan[22.04]
7-2.1 Blir dagen etter BeerPong, begynne PR så snart som mulig
7-3 Bilder
7-3.1 Last opp bilder fra arrangementer på Drive, evt på Facebook (men da blir kvaliteten
dårligere)
7-4 Sosialrommet
7-4.1 KFU og en representant fra hver forening skal ha ansvar/signaturrett på godkjenning av
sosialrommet. Tord
7-5 Neste styrepils:
7-5.1 Torsdag 30. mars, poll på gruppa!
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[Lydanlegget]
8-1 Flight
8-1.1 Status
8-1.1.1 Vegard leter etter hjul i garasjen.
Vi må være flinke å ta bilder med anlegget og tagge frifond!
8-1.2 Kontrakt og instruksjon
8-1.2.1 Magnus sender utkast på kontrakt til Erlend
Tord skriver instruksjon
Frifond skal ha en rapport (Tord skriver)
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[Brygg]

9-1 Status
9-1.1 Etter brygg-uka kommer de til å ha 11 ½ fat tilgjengelig. Ikke noen foreløpige planer om
neste bryggerunde. Nå har vi det vi minimum trenger, men kommer mest sannsynlig til å
brygge mer.
Ang mailhenvendelse om å få sjekket/analysert brygg: mulig å få analysert brygg her på
kjemisk?
Fikse laminerte logoer til de ulike øltypene?
Kjøre ekstra på med promotering på brygglærlinger, spesielt i fadderuka, f.eks. en liten stand
for å vise hva vi gjør(del av rebusløpet?)
Ølkveld 5.mai – Proton har tenkt til å brygge cider, vil låne et fat, kanskje mot å dele ut på
ølkveld?
Har fått klarsignal om større CO2-tank på lageret, sjekke på sentrallageret om å få låne.
9-2 Ølkveld [05.05]
10 [Menagym]
10-1 Fredag 31.03 14:00?: Veronica
10-2 Fredag 7.04: Håkon
11 [Til neste møte]
11-1 Velge møtedato
12 [Eventuelt]
Innkjøp til Menagym: sjekk med XXL o.l. om sponsing, innkjøp foreslås for styret før noe kjøpes

Med vennlig hilsen
Mari Mathillas Røsvik
Økonomiassistent
Menageriet

