Møteinnkalling Menageriet Vår 2017
Dato: Tirsdag 31. Januar
Sted: VU24
Tid: 17:15
Tilstede: Ulrikke, Mari, Magnus, Erlend, Veronica, Håkon, Vegard, Veljko

Dagsorden:
1

[Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Møteleder Erlend, referent Veronica
1-2 Godkjenning av innkalling og referat
Litt sen innkalling, ellers alt godkjent
1-3 Godkjenning av vedtekter
Godkjent
1-4 Referat fra generalforsamling
Noen skrivefeil, ellers greit
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[Orientering]
2-1 Ansvarsområder
Sekretær (og instagramansvarlig)
Sosialromansvarlig
- Litt spennende dette semesteret, men kommer tilbake til det
Webansvarlig
- Engelsk side, publisere bilder og holde den aktiv
PR-ansvarlig
- Bruke sosiale medier, plakater, snakke med folk, ovs for å spre det glade budskap
om Menageriet og forskjellige arrangementer
Økonomiansvarlig
- Gjerne noen som kan se for seg å bli økonomiansvarlig etterhvert
2-2 Planen fremover
Gått litt gjennom på genfors, men korte trekk:
Hyttetur (3.-5.feb)
Påskeeggjakt (uka før påske)
Ølkveld(er): inntekt for bryggavdelinga (vanskelig å søke penger til dette)
- Mål: få nye brygglærlinger
Masterpresentasjoner (søke penger)
Prof. Teaching Excellence
- har søkt penger
- Onsdag i slutten av februar
- Utvalg: Erlend, Ranvei, Karoline og Asbjørn
MENAgym
- Vi har en ansvarlig som booker hall, men må ikke ta det selv (men om ingen andre
stiller til å lede, må en gjøre det selv)
Lekekveld: FRYS
- N(l) og CO2(s)
Jentekveld
MENAlan

Beer pong-turnering
Eksamensverksted
Sommerfest med SNM
Faddermiddag (i fadderuka)
GENVORS
Flere ønsket flere fester, bla tema-fester
- Burde samarbeide med andre foreninger
Vegard: Storhyttetur med alle på kjemisk (i Hemsedag/Hafjell)
- Veldig bra stemning
- Skal undersøke og gjøre research
Ulrikke: Mulighet for mer aktivitet på hytteturen
2-3 Visjon for semesteret
Vi ligger godt gang; gammelt styre (med masse kompetanse) og penger. Vi skal se litt
utover MENA og egen forening, og se hvordan vi kan gjøre hele Kjemisk bedre. Fikse
Alkymisten og andre tiltak for å gjøre det bedre.
Mari: Få skilleveggene vekk fra Alkymisten
- Høre med KFU og Proton om å fjerne skilleveggene, vi vil ikke ha dem på vårt eget
lager. Kan legges i Kjemikantina (snakke med Kjemisk evt)
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[Konstituering]
3-1 Konstituere øvrige styremedlemmer
3-1.1 Referent & Instansvarlig
Veronica
3-1.2 Sosialrom- og Alkymistenansvarlig
Tord (automatisk)
3-1.3 Webansvarlig
Ulrikke
3-1.4 PR-ansvarlig
Vegard
3-1.5 Økonomiassistent
Mari
Alle valgt ved akklamasjon. Siden styret konstituerer seg selv, kan det også rekonstituere seg
selv ved behov.
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[Fastsetting av foreløpige datoer]
4-1 Ølkveld
Fredag 3. eller 24.mars
4-2 Prof. Teaching Excellence første bolk [Trolig 22.02]
Helmer og Erik som må styre. Trolig 22.02 kl.16:15. Vi trenger PR, (Alkymisten etter
kanskje), må bestille pizza
4-3 FRYST-kveld
Helst ute, da har man litt mer vitenskapelig frihet.
2.-5. mai (uke 18)
4-4 Jentekveld

Prøve uke 8, eller mars/april/mai
8.mars?
Jentene i styret fikser
4-5 Vaffeldager
De (som Erlend) som ikke har så mange midtveiser kan lage vafler i midtveisuka mandag
20.mars
4-6 MENA-LAN
Må ha en helg, f.eks fredag-lørdag. Men om vi er på Alkymisten ha hele lørdagen (men
uten overnattning). Lørdag 1.april
4-7 Beer Pong – turnering
Fredag 21.april
4-8 Eksamensverksted
Uke 21, hører med KFU og FFU
Vegard og Ulrikke: Få arrangementene som er fastsatt på nett, slik at man kan finne oversikt
5

6

[Brygg]
5-1 Planen fremover
Ta det som det kommer
5-2 Oppgradering/Utbytting
Bla slange som må byttes
5-3 Brygging for dummies
Holder på å skrive
Oppskrifter kommer også
5-4 Rekruttere brygglærlinger
Håkon vil ha en “korn til munn - veien fra korn til øl”-kurs hvor man kan være med på hele
prosessen (men man har jukset litt og drikker ferdigbrygget øl på slutten). Prøve på to slike

[Diverse]
6-1 Lager
6-2 Nett og PR
6-2.1 Instagram
Alle har konto nå!
6-2.2 Engelsk side
Må fikses, tar det senere
6-2.3 Opplasting av referater
Ulrikke på nett, Veronica på KJ-vannmelon
6-3 Nøkler og kontoret
6-3.1 Lesesalplass
Tord, Mari, Magnus og Veronica
Nøkkel: Veronica, Magnus, Tord, Mari, Erlend
Lagernøkkel: Håkon og Erlend (Erlend har sin i skapet, og den kan brukes til å låse opp
kontoret ved behov. Veldig viktig å ha i skapet eller kvittere ut). Håkon vil ha den på sin person
(om Håkon reiser bort, skal han gjerne legge den i skapet). Ranvei ønsker å ha en felleshylle, men
det har vi allerede (Ranvei må orienteres). Ranvei har fortsatt greier på kontoret, men det får hun
bli påminnet av aktuelle personer.
6-3.2 Utveksling
Mari tar Veljkos gamle lesesalplass

6-3.3

Behov for andre
Hyller kan brukes, må avtales med kontorbrukerne
6-4 Kj-vannmelon
Digitalt arkiv, burde bli flinkere til å ta i bruk. Ta en dag for å fikse alt.
Veldig brukbart til senere styrer
6-5 Nettskjema etter arrangementer
De som har hatt arrangementer skal få link fra Erlend og skrive en kort tekst om hvem,
hva, hvor for arrangementet. Skal være saklig og promoterende.
6-6 Utvidet tilgang
Gå til resepsjonen og søke
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[Økonomi]
7-1 Balanse
7-2 Tilgang bank
7-3 Kodebrikke/nettbank
7-4 Bruk av bankkort
Ligger i arkivskapet, Magnus skal klippe det gamle. Med mindre det er noe helt spesielt, skal
bankkortet brukes. Ranvei skal gi videre detaljer om bilag ovs.
7-5 Bytte kode på skap
Alle må være litt flinkere til å mikse koden
Ny kode avgjort
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[Hyttetur]
8-1 Plan
Buss 550
Sende infoskjema (brodder)
Har ikke lagt opp noe spesielt, vanskelig å bedømme. Kurs i DnD.
Aktiviteter:
- Gå en tur til turisthytte
- Se en film
- Rebusløp?
- Brettspill? Høre med Proton?
- Kortstokker (kan kjøpe)
- Magnus lager quiz (på fredag)
- Ha flere ting samtidig
MAT
- Fredag: Chili con carne
- Lørdag: Taco
BIL
- Erlend
- Veronica
- Kanskje Vegard
Ansvar
- Tord
- Ulrikke (til fredag, så tar Magnus over)
HANDLE
Erlend og co: Storcash
- Erlend, Tord, Mari, Ulrikke, (Vegard om han ikke har bil)

Veronica og co: Grønland/Økern
- Veronica og Magnus
Philip (og en til f.eks Hege) tar fellesreiseansvar!
Vegard sjekker om Økern er like bra som Grønland
Tord har regnet per pers, og som vi tar utgangspunkt
8-2 PR
Prøve å få med kjemi
- Snakke med Karoline eller Philip om å blæste
- Vegard har blæstehovedansvar
8-3 Nøkler/betaling
8-4 Innkjøp/Økonomi
se plan
8-5 Aktiviteter
se plan
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[Menagym]
9-1 Ansvar
Enten finner vi en, eller så må alle
Alle har ansvar; finne en selv eller gjøre det selv
9-2 Fast dag
Fredag før lunsj, 9-10-ish
første: 10.februar kl.10:15
9-3 PR
Vegard: Plakat (laminert).
- Veronica tar med laminator til Kjemisk
Alle: Pushe og snakke med folk
Veljko: Gi alle admin.rettigheter

Lage en poll for uker og se hva som passer.
Erlend tar fredag 10.februar
- Snakke med relevante folk
- Erik Alsgaard, Erik Skaar, ovs
10 [Til neste møte]
10-1 Velge møtedato
Onsdag kl.12:15 - kort møte
10-2 Servering
Kakeroulette - Erlend lager liste. Ikke neste møte, men fra og med det etter det.
11 [Eventuelt]
Til ettertanke: Ha en “Menageriet-funksjonær” for de som er interesserte i å hjelpe litt
ekstra uten å være i styret
Med vennlig hilsen
Veronica Killi
Referent
Menageriet

