Agenda styremøte Menageriet Høst 2018
Dato: tirsdag 04.09
Sted: VU24
Tid: 16:15
Hele styret er til stede

Dagsorden:
1 [Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Foreslår Mari som leder, Håkon som referent
1-2 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent av alle til stede.
2 [Styrebilde]
2-1 Ta bilde av det nye styret!
Hele styret gikk ut og tok bilder på kjemibakken
2 [Oppfølging]
2-1 Hyttetur
Ønsker ikke å søke penger av DNB. Har booket KSI-hytta, 7000kr for alt. Grunnpris
1500 + 200 per pers per natt. Leid første helgen i november 2-4. Maks 40 personer.
2-2 Brygging og brettspill
Odd skal leie kjemikantina neste fredag 14. Sept. Casper og Odd har ansvaret.
Ønsker at flere i styret skal bidra denne dagen.
2-3 Mena-genser
Det har blitt gjort feil ift. bytting av gensere. Plan er å høre med de som ikke har
mottatt gensere og spørre om de ønsker refusjon eller ny genser. Menageriet har riktig antall
gensere, men feil ift hvillke gensere som er bestilt. Foreslår salg av ”feil” gensere. Erik skal
sende melding til personer som ikke har fått riktig genser.

3 [Økonomi]
3-1 Budsjettforslag og regnskap klart?
Budsjettforslag er på Disk. Regnskapet fra GenVors legges ut av Erik i helgen.
3-2 NOKUT-penger
Pengene kommer snart. Pengene må brukes til et ikke-alkohol arrangement. Kan
ikke brukes til hyttetur, da det skal gagne alle Menageriets medlemmer. Foreslår å
bruke pengene på julekos og halloween.
3-3 Kontobalanse
Likt som ved forrige styremøte

4 [Brygg]
4-1 Bryggeplan og status
Lageret er ryddet. Det er mye som skal brygges, trenger 10 brygg utover semesteret
(inkl. MAKE). Brygget som skulle settes i helgen ble ikke satt pga sykdom. Bryggeplanen

avhenger av bryggemesters semesterplan, skal utredes ila. helgen. Bryggemester lover ikke
pils.
4-2 Lageret - er kjøleskapene vasket?
Lageret og kjøleskap er vasket.
4-3 økonomi og utstyr
Bryggmester har fått 12.000. Ennå ikke kjøpt alt utstyr, skal gjøres. Bryggmester har
overordnet plan og kontroll.

5 [Semesterplan]
5-1 Legge foreløpig plan for semesterets arrangementer
- Bryggkveld: 23. November
- Labbfrakkpimping: 12. september
- Brygg og brettspill: 14. september
- Beer Pong: 12. oktober
- Hyttetur: 2-4 november
- Halloween-fest: 26. oktober
- MAKE-dagene 2018: 6-9 november
- MAKE paneldebatt: 20. september
- Eksamensverksted: 19-23 november
- Julebord med SMN: Gjetter vilt 14 desember
- Julekos med gløgg, pepperkaker og julemusikk: Foreslår 3 desember.
- MENA-gym: 11. September. Viser seg umulig å finne tidsrom som
passer for alle årskullene. Ønsker flere MENA-gymmer ila.
semesteret, dette avklares underveis.
Bordtennis, Volleyball, Div.leking
- Lekekveld: 22. Oktober
- Filmkveld: 2. oktober
- Spillkveld: Protons arrangement
Det er allerede ganske full plan ila H18, så det diskuteres at man skal sløyfe lekekveld
og/eller spillkveld for å bedre oppmøte på de andre arrangementene.
5-2 Fordeling av hovedansvar for noen arrangementer
MENA-gym: Erik
Brygg og Brettspill; Daniel
Paneldebatt; Oliver
Labfrakkpimping; Ina
Filmkveld; Daniel
Beer Pong: Odd & Robert (5 fat øl). Veronica omskriver reglene i forkant.
Lekekveld: Mari &Veronica
Halloweenfest: Veronica & Håkon (&Casper)
Hyttetur: Daniel & Håkon
MAKE: Oliver
Eksamensverksted: Mari & Ina
Bryggkveld: Odd & Erik
Julekos: Mari & Ina
Julebord: Hele styret/SMN

6 [Neste møte]
6-1 Møtedato
• Tirsdag 18.09, kl.16.15
7 [Eventuelt]
7-1 Styrepils
• Torsdag 13.09, kl.18.00. Oslo Mekaniske
• Tirsdag 16.10, kl.18.00. Felles styrepils
7-2 Innkalling til fremtidige styremøter: Mail, Spond eller noe annet?
• Bruker mail enn så lenge. Mari oppretter FB-side for kommunikasjon innad i
styret.
Ekstra: Instagramansvaret blir fordelt utover alle i styret, og de som er ansvarlige for
hvert arrangement sørger for at det blir tatt bilder fra ”sitt” arrangement.
Trenger oversikt over hvem som har betalt for faddermiddag. Represalier for
medlemmer som ikke betaler er utestengelse fra fremtidige arrangementer.
Odd (muligens Daniel og Robert) brygger på førstkommende lørdag.
Innkalling til brygg og brettspill kommer i kveld (04.09). Innkalling til MENA-gym må
sendes snarest. Påmelding til hyttetur må sendes ut til medlemmer innen 14.09.
Påmeldingsfrist for hyttetur settes til 5.10, betalingsfrist 12.10. Bindende påmelding pga
døgnpris. Pris: 250,-

Med vennlig hilsen Mari Mathillas Røsvik, Styreleder Menageriet

