
Agenda styremøte Menageriet Høst 2018  
Dato: tirsdag 16.10  
Sted: VU24  
Tid: 16:15 
 
  
Dagsorden:  
  
1 [Formalia]  

1-1 Valg av møteleder og referent  
Mari som leder og håkon som referent 
Oliver er ikke til stede. 
1-2 Godkjenning av innkalling 

Godkjent av alle til stede. 
 
2 [Oppfølging] 
 2-1 Filmkveld 
Filmkveld gikk som planlagt. Overraskende godt oppmøte. Trenger bedre PR til neste gang. 
Godt oppmøte til tross for laber PR. Arrangementsberetning ikke lagt ut enda.  
 2-2 Beer Pong 
Godt oppmøte, mange lag. Generelt ganske vellykket. Fikk registrert mange nye 
medlemmer. Enkelte navn på nye medlemmer ble muligens registrert feil.  
Robert lager arrangementsberetning. 
Oliver nå til stede. 
Angående rigg/rydd: 
Til fremtidige eventer bør kegrater være klar til utrulling dagen før. Beskjeder må gis hvis 
man ikke har mulighet til å møte opp til rig/rydd.  
 
  
3 [Økonomi]  

3-1 Status 
Ikke kontroll på NOKUT-penger. Vet ikke om de har kommet inn på konto. Har ikke hørt med 
Kjersti. 41.000 på konto, mye på grunn av hytteturbetalinger.  
Søknad om støtte til hyttetur til Kjemisk Institutt, Daniel og Håkon skriver. 
  
4 [Brygg]   

4-1 Bryggeplan og status 
Har mange fat. Trenger kun 2 fat til resten av semesteret – så fremt de bryggene som 
allerede er satt er i orden. Vanskelig å si noe om status på uferdig brygg før de er ferdig, 
men ligger i rute så fremt ikke veldig mange ting går galt samtidig. 

4-2 Utstyr og økonomi 
Det mangler en o-ring til maltpipa og noen overganger, som må handles på BryggSelv. 
Slangene må byttes ut før julebordet, og tappekranen må vaskes.  
 
5 [Hva skjer videre] 

5-1 Jentekveld 23.10 



Plakater må henges opp snart, de ligger på kontoret. Mari kan ikke før torsdag, Ina og 
Veronica fikser før. Ikke svar på søknad, Ina purrer på denne. Mari skal høre med Kjersti om 
jentekveld-søknaden.  

 5-1-1 PR og gjennomføring 
Ny runde med FB-promo, feks på Torsdag. Ser på muligheter for å få ut invitasjon til fler. 
Handling på mandag.  

5-2 Halloweenfest 26.10 
 5-2-1 Postertorget i kantina tidligere på dagen 
Ferdig kl 15. De vet at vi har fest, så vi kan begynne å rigge mens de spiser pizza.  
 5-2-2 Rigg og rydd 
Erik, Håkon, Veronica, Casper, Oliver rydd 
Daniel, Håkon, Veronica, Odd, Ina, Robert rigg 
 5-2-3 Skjenkebevilgning og vekterbestilling 
Proton har ordnet. Helene er skjenk.  
 5-2-4 Styrets arbeidsoppgaver på festen 
Mulighet til å stille opp til Scary Trail. 
 5-2-5 Premier? 
Jallapokaler fra Nille, evnt noe fra Nille hvis støtte i orden. 
 
5-3 Hyttetur 2.-4. november! 
Ikke Salah på vekking. 
 5-3-1 Hvem er med? 
Alle i styret er med.  
 5-3-2 Betalinger? 
En del betalinger har kommet inn. Erik sjekker hvem som mangler.  
 5-3-3 Hva tar vi med? 
En høytaller. Projektor blir tatt med. Singstar.  
Daniel, Håkon og Odd er fortropp.  
  

6 [Neste møte]  
6-1 Møtedato 

Tirsdag 30.10 kl. 16.15  
 
7 [Eventuelt] 
Oversikt over gensere tar Erik seg av.  
 7-1 Felles styrepils 
Tirsdag 30.10 kl. ish 
Onsdag 31.10 kl. ish 
 
 
 
Med vennlig hilsen Mari Mathillas Røsvik, Styreleder Menageriet  


