Agenda styremøte Menageriet Høst 2018
Dato: mandag 1.10
Sted: VU24
Tid: 16:30

Dagsorden:
1 [Formalia]
11 Valg av møteleder og referent
Mari som møteleder og håkon som referent
12 Godkjenning av innkalling
Inkalling godkjent av alle medlemmer til stede. Mangler Veronica og Erik
2 [Oppfølging]
21 Filmkveld, alt klart?
Vet ikke om kjemikantina er booka. Fått tilatelse til å bruke jekkene til å flytte sofaer.
22 Eksamensverksted oppdatering
Møte på fredag med Proton, KFU og FFU gikk bra. Sikter på 17 fag.
Veronica nå til stede.
Første og andreklassefag blir prioritert. Ikkeobligatoriske fag blir gjort om man får tak i
lærere.
23 Halloweenfest
Har søkt støtte. Salah skal lage et brygg. Proton eller KFU ordner skjenkebevilgning.
Erik er nå til stede.
Odd kan kun rigge (ikke rydd)
24 Hyttetur påmeldinger
Må endre til +10kr for ikkemedlemmer. Må spesifiserer hvorvidt det er fullpris for hele
oppholdet eller bare 1 dag.
Styret stemmet for at det skal koste 200kr for personer som kun skal være med 1 natt.

3 [Økonomi]
31 NOKUTpenger  igjen
Ikke fått enda. Må mase på MNfakultetet (Yvonne eller Kirsti). Mari tar kontakt i
morgen (2. oktober)
32 Kontobalanse
Ikke fått faktura for faddermiddag.

4 [Brygg]
41 Bryggeplan og status
Brygget som er satt smaker veldig godt, ikke vondt. Kan drikkes. Brygg til Beerpong
er ferdig brygget. Må kun fates og karboneres. Skal nå brygge pils og Bayer på fredag og
søndag til fremtiden. Trenger ekstra hender. Salah ordner brygg til MAKE, salah setter 4.
Odd lager 1 brygg/fat til MAKE. Allting blir å gå jævlig bra.
Ser an om MAKE betaler Menageriet for leie/brygg eller ikke

5 [Hva skjer videre]
51 Filmkveld 2.10
511 Hvem gjør hva, når?
Erik og Daniel rigger. Søknad om leie er sendt, men har ikke fått svar. Ina og Robert
blir med å rigge. Mari og Casper rydder. Oliver, hvis han kan.
512 Promotering!

52 Beer Pong
521 Bord
Har 2, trenger 3 til. Prøver å låne bordtennisbord.
522 Oppdatere regler
Veronica skal skrive om reglene.
523 Påmeldinger
Påmeldinger på kjøleskap og nettskjema. FBevent må ut fort, så plakat, så
påmelding. Innen torsdag må plakater være hengt opp.
Påmeldingsfrist torsdagen før. Daniel ordner plakater når han har all informasjon han
trenger.
50kr (+medlemskap) påmeldingsavgift.
524 Rigg og rydd
Mari, Odd, Robert, Daniel, Håkon rydd
Erik, Ina, Daniel, Håkon, Robert rigg
Må huske å låne vasketralle (ring Bjørg)
Veronica tar skjenkebevilgning.
525 Styrelag
Mari, Daniel, Robert og Veronica
526 Annet
Odd holder turneringen. Alt av utstyr (ping pong baller, pokal etc er ok)
53 Postertorget, enten 12. eller 19. oktober
Usikkert hvilken dag, vi må bare rigge hvis de evnt holder på før Beer Pong.
6 [Neste møte]
61 Møtedato
Tirsdag 16.10 kl. 16.15
7 [Eventuelt]
Mari skal igjen prøve å få fjernet begrenset tilgang til fellesområde kjemisk etter kl. 16.15
Mari skal snakke med Elina angående Alkymistdøren.
Med vennlig hilsen Mari Mathillas Røsvik, Styreleder Menageriet

