
Agenda styremøte Menageriet Høst 2018  
Dato: tirsdag 30.10  
Sted: VU24  
Tid: 16:15 
 
  
Dagsorden:  
  
1 [Formalia]  

1-1 Valg av møteleder og referent  
Mari som møteleder og håkon som referent 

1-2 Godkjenning av innkalling 
Odd er ikke til stede. Innkalling godkjent av alle til stede. 
2 [Oppfølging] 
 2-1 Jentekveld 
Mange nye folk, ingen 2 og 3 års studenter (bortsett fra styret). Ina skriver 
arrangementsberretning. 
 2-2 Halloweenfest 
104 deltakere. 76 betalende. Mange nye medlemmer. All time high med 142 medlemmer i 
Menageriet.  
Kan gjøre bedre planlegging av scary trail til neste år.   
 
3 [Økonomi]  

3-1 Status, søknader 
51.000 på konto. Ingen NOKUT enda.   
 
4 [Brygg]   

4-1 Bryggeplan og status 
Odd er ikke til stede. 

4-2 Innkjøp av utstyr 
 
5 [Hva skjer videre] 

5-1 Hyttetur nå til helga 
Oliver henter nøkkel på Domus i morgen. 
 5-1-1 Fortropp 
Håkon, Daniel og Veronica er i fortroppen – og skrur på badstuen. Tar med seg 
høytaller, Singstar, projektor, samt grønnsaker. 
 5-1-2 Felles avreise 
To felles avreiser 
Første kl 15.00, Mari og Robert leder an. 
Andre kl 16.30 fra kjemisk, med mulighet for utsettelse i 15-20 min hvis enkelte har 
lab utover 16.30. 
 5-1-3 Pakkeliste 
Sovepose/Sengetøy – vi vet ikke enda om det er dyner/puter der.  
Varme klær/lue/gode sko, varme sokker/tøfler. 
Håndkle (det er lov å ikke dusje) 
Noe godt å drikke på og ønsker blandevann. 
Badstu – badetøy? 



Ønsket snacks (INGEN NØTTER) 
 
 5-1-4 Hva gjenstår? 
Informere om at det er et stykke å gå, pakk moderat. To avmeldinger, Veronica åpner 
nettskjema for påmelding til ytterligere 5 påmeldinger. 
5-3 MAKE neste uke 
Nerde-rebus ved ankomst. 60 påmeldte til gallamiddag.  
5-3 Felles styrepils i kveld 
 
5-4 Eksamensverksted 20.-22. November 
Sliter med å finne noen til Termofysikk. Har heller ingen på Halvleder. 
  

6 [Neste møte]  
6-1 Møtedato 
Tirsdag 13.11 kl. 16.15 

  
7 [Eventuelt] 
MENA-gym, volleyball, onsdag 14.11 kl.12.30-13.30. Daniel lager FB-arrangement, Mari 
booker sal.  
 7-1 Felles styrepils 
 
 
Med vennlig hilsen Mari Mathillas Røsvik, Styreleder Menageriet  
 


