Referat Menageriet Vår 2018
Dato: 04/06
Sted: ute
Tid: kl.17:15
Ikke til stede – Erlend Hall
Dagsorden:
1 [Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Velger Veronica som møteleder og Ina som referent
1-2 Godkjenning av innkalling
Godkjent av alle
2 [Oppfølging]
2-1 Frokostseminar
Var bra, folk er fornøyde. Erik skriver arrangementsberetning fra arrangementet siden
han hadde ansvar.
2-2 Eksamensverksted
Bra gjennomført. Mari får bestilt gavekort i morgen til foreleserne. Refusjonskrav
sendes etter dette.
2-2-1 Evalueringsskjema skal ut, kort og konkrete kommentarer’
Kan sendes ut til alle som har vært med – misfornøyde fysikkstudenter?
2-3 FUN IN THE SUN
2-3-1 Hvem er med? Start kl.12
De fleste i styret deltar, men noen er usikre pga jobb og lignende.
2-3-2 Slushmaskin fra BS: forsikring ved lån
Må forsikres ved lån – koster omtrent 30.000. Må også vaskes, kjøres og lignende –
så det blir automatisk litt styr.
Vi bestemmer oss for at det droppes.
2-3-3 Hva må fikses?
Bør kjøpe inn frisbee. Ev også noe som kan brukes senere i fadderuka (kan søke
penger direkte til det). Kan undersøke om det eventuelt blir behandlet før fadderuka.
De som er ferdig med eksamen den 12 hjelper.
2-3-4 Sommerfesten til Proton og KFU
3 [Sommerfest]
3-1 Våre ansvarsområder
3-1-1 Trille kegerator, fat og lydanlegg til Forskningsparken
Hjulene er ikke i orden enda – men Odd lover å fikse det før fredag.
Eirik har bil stående ved blindern og kan bruke den.
De som ikke har eksamen den dagen kan hjelpe til.
Sist ble det brukt en drøy time på å gjøre klart.
Oppmøte til rigg blir klokken 3.

3-1-2 Gjøre i stand lokalet, sette på plass stoler, bord, øl, musikk
Alt vi trenger skal være i lokalet allerede.
3-1-3 Holde lokalet ryddig i løpet av festen, sette opp sortering av avfall: pant,
glassmetall, rest. Bære ned til kjeller.
Vi tar med søppelsekker og teip.
3-1-4 Vaske lokalet. Dra over lokalet til dagen etter; Bord og vanskelige flekker tas
fortløpende/før vi går for kvelden. Komme dagen etter og hente ting, samt rydd/vask.
3-1-5 Passe på at alle har det hyggelig, være gode representanter for studentene
3-1-6 Passe på at det ikke skjer trøbbel; gi tilsnakk til deltagere (spesielt studenter)
som oppfører seg dårlig, ødelegger ting eller er overstadige beruset. Her er alle
venner og vi skal ikke være kjipe, men om folk begynner å spy eller slokner må de
sendes hjem for de er vårt ansvar.
3-1-7 Stå i døra og registrere påmeldte, hjelpe dem å finne fram til toppetasjen
3-1-8 Foreningen er siste som drar, veldig lov å begynne rydd/vask når det nærmer
seg sent og kaste ut folk som ikke går på eget insj
3-1-9 Toppetasjen har uteplass og toaletter, så vi skal prøve å forhindre at folk
vandrer og går inn/ut av bygget mer enn nødvendig (se det med alarm under)
3-2
3-2-1 Hvem skal delta
3-2-2 Har eksamen (og når)
3-2-3 Førstemann på rigg, siste til å dra, lørdag
3-2-3 Førstemann på rigg, siste til å dra, lørdag
Mari, Odd, Veronica, Andreas, Erik, Ina, Oliver rydder fra klokken 09.00. Odd får
komme 10! Sjekk når vi har tilgang.
Erlend Hall står i døra.
Fokus/risiko-områder:
!Rydde
!Døra til Forskningsparken har
!Vi representerer studentene, og studentene
representerer oss. Om vi tabber oss ut går det
utover dem, om de tabber seg ut går det utover oss.
Men husk også:
!Sommerfesten pleier å være chillere enn julebordet
og folk drar gjerne tidligere (mindre flyt av akevitt,
eksamen etc.)
!Vi har ikke hatt problemer med utrykning tidligere
!Folk oppfører seg generelt supert og det er sjeldent
problemer å ta tak i, vi må bare være litt mer bevisst
på vår rolle om de oppstår
!Det er fest, det er viktig å ha det gøy og hygge seg

masse. Man må ikke være edru for å rydde, men
man kan ikke bli for full til at man glemmer det ;)
!Vi er verdens beste foreningsstyre og team,
sammen fikser vi alt!
4 [Over sommeren]
4-1 Arrangementsberetninger
Veronica skal se på det, og spør eventuelt andre styremedlemmer om det trengs
hjelp med utfylling.
4-1-1 Folk kan bli delegert å bidra med å skrive
4-2 Ferdigstilling av regnskap
4-2-1 Kvitteringer må leveres til Erik
Får ikke penger tilbake om det ikke leveres til Erik(vil gjerne ha originalkvittering)
4-3 Informasjonsskriv om Menageriet til fadderuka
Gjøres en gang etter eksamen. Erik passer på at han får med MAKE, og vi kan prøve å få
med noe om SMN også.
4-3-1 Vi må være flinkere til å være synlige i fadderuka, spre det glade budskap om
Menageriet slik at alle på det nye kullet skal vite hva vi driver med og at vi er
interesserte i å ha dem med!
Jobbe med å få med førsteklassinger til høsten i styret J
4-4 Fikse genfors og hyttetur
4-4-1 Lov å komme med forslag til hytter, ellers blir det Blåhaug og om vi er tidlig ute
får vi dratt dit en bra uke
4-5 Ta et tak på nettsiden
Shine opp før fadderuken. Bør ta en titt på den engelske siden, få lagt inn noe bilder.
Alle bør prøve å få tatt en del bilder på arrangementene vi har nå før sommeren!
4-5-1 Dokumenter må ut på nett; Alt legges ut på disk slik at de kan bli sett over slik
at alt stemmer
Referater
Agendaer
Vedtekter
4-5-2 Fler bilder og tekst på engelsk og norsk side
4-6 Forberede oss på søkandsfrister for høsten

4-7 Utestående refusjoner blir tatt tak i
4-8 Hvem tenker å fortsette i styret neste år og som hva?
Veronica tenker senior-medlem
Erik fortsetter gjerne, men helst ikke økonomiansvarlig - stiller opp om han må det
Mari fortsetter antakeligvis som leder
Eirik må se an hvor mye det blir med master(og hvor?)
Odd fortsetter
Oliver fortsetter
Ina fortsetter
4-8-1 Greit å vite om noen er sikre og vet hvilke verv de ønsker
4-8-2 Grunnet problemer med dette tidligere så bes de som sitter på kontoret eller
har personlige eiendeler på kontoret eller lageret forberede seg på at om de ikke
fortsetter i styret må de flytte ut før første påfølgende styremøte etter
generalforsamling.
5 [Neste møte]
5-1 Sommeravslutning med styret? Ellers sees vi etter sommeren!
Lykke til med eksamen, og vi sees på sommerfest/fun in the sun!
Paintball hadde vært SJUKT fett, så nå blir det tur til vestfold! Etterfulgt av øl.
6 [Eventuelt]
Kristian Haug ønsker å låne tanken med CO2 til Torsdag. Kan gjøre det om de fyller
den opp selv – vi refunderer pengene.
Faddermiddag – vet ikke hvor mye penger vi får. Blir tapas.

Med vennlig hilsen,
Ina Ruud Winther, referent og instagramansvarlig, Menageriet

