Agenda styremøte Menageriet Høst 2018
Dato: tirsdag 18.09
Sted: VU24
Tid: 16:15

Dagsorden:
1 [Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Velger Mari som møteleder og Håkon som referent.
Alle styremedlemmer er til stede.
1-2 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent av alle til stede.
2 [Oppfølging]
2-1 Brygging og brettspill
Totalt 20 personer innom arrangementet. Odd skriver arrangementsberretning. Trenger
vasketralle neste gang, da det var utfordrene å vaske med papir. Til neste gang kan det
noteres hvilke deler av bryggeprosessen som skjer til hvilke tider, samt at det er greit å gjøre
oppgaver selv om man deltar på brygg og brettspill.
2-2 Hyttetur
Skjema er godkjent, blir publisert i kveld. Arrangement publiseres i kveld.
Setter ny påmeldingsfrist søndag 14.10, betalingsfrist søndag 21.10
2-3 Genser, har alle aktuelle fått beskjed?
Alle skal ha fått beskjed, fått noen svar, avventer resten. Ny beskjed sendes snart.
2-4 Biørnegildet
Mari, Daniel, Erik og Håkon satt på stand. Kom tilsammen rundt 7 grupper.
2-5 Semesterplanmøter oppdatering
I slutten av september skal Proton ha guttekveld
Proton har spillkveld i midtveisuka
KFU og Proton med på halloweenfesten
Proton blir med på bryggkvelden, stiller med 2 fat
Proton og KFU med på julekos
Jentekveld 22.oktober
3 [Økonomi]
3-1 NOKUT-penger
3-2 Kontobalanse
36000 på kto.
3-3 Kommende søknadsfrister
Aktivitetsmidler 15.oktober - hyttetur
Kulturstyre 26.september – halloween
Kjemisk – hyttetur og jentekveld
3-4 Faddermiddag - har alle betalt, hva mangler for regnskap?
Mast på de som ikke har betalt, Erik har liste over de som var der.
4 [Brygg]

4-1 Bryggeplan og status
Planen er å sette noe lager til de her tingene utti november. Det er planen.
Er ajour til Beer Pong. Har isåfall mulighet til å lage en haste-ipa/ale til Beer Pong
hvis brygget må kastes.
Magnetrører kan ryke, men dette vil gå fint.
Alle fat er mer eller mindre i orden.
4-3 økonomi og utstyr
Kegrater må fikses opp kosmetisk

5 [Hva skjer videre]
5-1 MAKE-paneldebatt
Debatten har blitt oppdatert til samtale. 160 deltakere. Trenger tilgang til speilrefleks,
Ina stiller opp med sitt og tar bilder.
5-2 Filmkveld 2. Oktober
5-2-2 Hvor, hvilken film, hvordan?
Hvis mulig blir det på Alkymisten, hvis ikke; Kjemikantina.
Daniel og Erik tar ansvaret for å lage en poll på hvilke filmer.
Kun medlemskap, ikke inngangspenger.
5-3 Møte med eiendomsavdelingen om Alkymisten
Dato for møte ikke bestemt enda.
5-4 Eksamensverksted: Hvilke fag ønsker vi oss?
Førsteåret:
MENA1001
MAT1100
MAT-IN1105
Andreåret:
KJM1130
FYS1120
MAT1120
Tredjeåret:
KJM1130
Nano
Termo
Halvleder

6 [Neste møte]
6-1 Møtedato
Mandag 01.10, 16.30
7 [Eventuelt]
7-1 Biørnegildet pub til pub 8.2.19
Odd snakker med Proton, ang allianse om å holde spritbar.
Hvis Proton ikke deltar, ble det ved avstemming vedtatt at Menageriet deltar uten
Proton.
7-2 Jentekveld!
Jentekveld blir tirsdag 23.oktober, dette erstatter lekekveld.

Labfrakkpimping:
Gjennomføring gikk fint. Det var litt få personer der, pga ansvarlige fikk beskjed om å
promotere arrangementet litt seint.
Støtte til MAKE kommer inn på Menageriet sin konto, disse må overføres til MAKEkonto.
Make-paneldebatt deles på Menageriets facebook-side.
Ting til halloweenfest som skal bestilles på nett må bestilles snart. 700 kroner til pynt
er delegert til arrangement. Vet enda ikke hvem fra KFU som skal hjelpe med
arrangementet (får vite på fredag). Proton stiller med Aslak og Rafael.
Mulighet for menabrygg, hvis noen utenom Odd lager et brygg.

Med vennlig hilsen Mari Mathillas Røsvik, Styreleder Menageriet

