
Referat, styremøte Menageriet Høst 2018  
Dato: Onsdag 29.08  
Sted: VU24  
Tid: 17:15  
Hele styret er til stedet på møtet.  
  
Dagsorden:  
  
1 [Formalia]  

1-1 Valg av møteleder og referent  
Foreslår Mari som møteleder og Ina som referent.  

1-2 Godkjenning av innkalling  
 Innkallingen er godkjent av alle. 
 
2 [Konstituering]  

2-1 Ansvar for øvrige styremedlemmer  
 

- Økonomiasistent   
Robert 
 

- Sekretær- og instagram-ansvarlig   
Håkon 
 

- Webansvarlig   
Oliver 
 

- PR- og festansvarlig   
Daniel 
 

- Sosialrom- og Alkymistenansvarlig   
Casper 
 

2-2 Valg av verv for øvrige styremedlem   
 Det velges som referert i post 2-1.  
  
3 [Fordeling]  

3-1 Kontorplass  
Går til Daniel, Håkon og Casper. Det blir noe deling her av plasser. 
 

3-2 K17-nøkkel  
Ina og Erik beholder sin nøkkel, sosialromansvarlig, Casper, får nøkkel og Daniel får 
nøkkel. Resterende blir liggende i skapet.  
3-3 Utvidet tilgang  
Fikses i ekspedisjonen. 
 

4 [Økonomi]   
4-1 Har vi fått inn det nye budsjettet?  

Det nye budsjettet liggerp på disk så alle kan se det. 



4-2 Søknader og søknadsfrister 
Veronica skal søke om penger til hyttetur, og Mari til MatNat for eksamensverksted 

4-3 Kort og bank - er det noe som skal endres på nettbank-tilgang? 
Vi må gi Dyve tilgang til MAKE-kontoen, uten det trenger vi ikke gjøre noen endringer ift 
hvem som har tilgang.  
  
  
5 [Neste møte]  

5-1 Møtedato 
Tirsdag 4. September klokken 16.15  
  
6 [Eventuelt] 

6-1 Brygging og Brettspill i neste uke? 
Får det til Fredag neste uke – fordi vi trenger flere som er giret på å brygge. Vi har hatt 
bryggeordning på at man får brygge gratis, og får beholde noe av ølet selv mens menageriet 
får en del. Begynner å rigge fra 10, Casper hjelper Odd med rigg. Ift vafler må vi høre med 
han ansatte som er allergisk. 

6-2 Hyttetur, starte tidlig, finne hytte 
Vi har lett etter ny hytte fordi Blåhaug ikke har noe ledig – vi har to alternativer. OSI-hytta har 
65 soveplasser og med god standard, men koster 4000kr per døgn + 200kr per person per 
natt. Alternativt er det småbruket Proton pleier å bruke, men det krever tre timer gåtur.  
 
Mari, Erik og Daniel velges ut til å se på hytte og bestemme sammen og kunne ta 
avgjørelsen uten resten av styret.  
 
Ekstra – vi bytter kode på låsen til skapet vårt. 
 
  
  
Mvh, 
Nestleder i Menageriet, Ina Ruud Winther 


