Referat Menageriet Vår 2018
Dato: Mandag 12.03
Sted: VU24
Tid: 17:15
Dagsorden:
1 [Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Nominerer Veronica som møteleder og Ina som referent
1-2 Godkjenning av innkalling
Godkjent, men litt sen innkalling.
2 [Oppfølging]
2-1 Alkymistenprosjekt
Vi satt i gang i helga – kortveggene er vasket og malt. Ble litt søl, men
selv rommet ser veldig bra ut nå. Fikk rabatt på malingen da vi kjøpte
inn.
Har søkt om omdisponering av penger – fikk låne koster av Elise, men
klarte å ødelegge dette, så vi må bruke penger på erstatning av dette.
Fått låne noe som vi dermed ikke har trengt å bruke penger på.
Det diskuteres om vi skal ha et arrangement for å innvie alkymisten når
det er ferdig. Dette kan eventuelt settes til 13.04 – det er vel å merke før
fristen, men vi trenger å gjennomføre en del arbeid med kvitteringer og
rapport av prosjektet etter at alt praktisk er gjennomført i lokalet.
2-1-1 Frist 15/04
Vi bør vurdere å flytte bryggkvelden – for dette kommer litt midt opp i
fristen for å ha alkymisten ferdigstilt.
2-1-2 IKEA 26/03
Trenger folk til å bli med på ikea – hittil har Stine, Eirik og Veronica meldt
seg til dette. Vi ser på muligheten til å ta et strøk til denne dagen.
2-2 Masterpresentasjoner
Skulle hatt denne eller neste uke – mye fordi kontaktpersonen vår ikke

skal være med på planleggingen lengre. Dette kommer nok til å bli en
gang etter påske.
2-3 Fest 23/03
Planleggingen har gått fint – det skal bare være en enkel post-midtveis
fest. Det som trengs av innkjøp er planlagt, vektere er bestilt og
arrangement er lagd på facebook.
Prøv gjerne å få med folk.
2-4 MAKE-møte 15.03
Førstkommende torsdag.
Oliver skal stille fra vårt styre.
2-5 Åpen dag
Folk viste interesse, fikk snakket med en del unge som virket veldig
interesserte. Vi vant også prisen for beste stand.
Litt dårlig kommunikasjon på forhånd – både mellom oss og instituttet, samt
ut til forskningsgruppene. Utenom dette gikk det veldig fint.
3 [Økonomi]
3-1 Kontobalanse
Det er mye som skjer for tiden. Vi har fått pengene til alkymisten fra
frifond, vi har fått faktura for genserne – her ser det ut som vi holder oss
innenfor budsjettet som planlagt.
Har hatt møte med Ago tidligere i dag – de har kommet til enighet, og
Proton skal faktureres. Vi har brukt mindre penger på hytteturen enn
forventet.
Enda noen som ikke har betalt for hyttetur og gensere – her må folk som
ikke har betalt kontaktes.
3-2 Søknader
Har en søknad inne til kulturstyret for påskeegg.
Søknad til jentekveld skal sendes.
4 [Brygging]
5-1 Status
Det er mye å brygge fremover. Odd trenger å sette to brygg ila uken, og

har noe å gjøre med det tredje. Fint om noen har mulighet til å hjelpe til
slik at han ikke må gjøre det på egenhånd.
Effektiv bryggetid er ca to timer – skulle gjerne hatt hjelp på torsdag,
fredag eller lørdag. Erik sier han kan hjelpe til på Lørdag, Veronica kan
hjelpe til Torsdag. Både Mari og Ina melder seg til å kunne hjelpe med
småting.
5-2 plan fremover
To brygg ila uka er planen. Odd er her i påsken, så kan få gjort noe her
også.
6 [Neste møte]
6-1 Møtedato
Onsdag 4.04 klokken 08:15
7 [Eventuelt]
Gensere kommer i morgen, hjem til Erik. Trenger hjelp til å bære fra
bilen. Dette bør vi legge ut på sosiale medier – når genserne kommer.
Lister av bestillinger og betalinger bør være kommet. (Alle må betale før
de får genser).
Påskeeggjakt – Erik kjøper ting, og øk.ansvarlig betaler tilbake fra
Menageriet sin konto. Vi sjekker om gavekortene fra åpen dag kan
brukes på dette, men så vidt Erik og Ina så, er det dessverre få steder
det kan brukes.
Nille har salg for øyeblikket på påskeegg, så dette bør utnyttes.
Sist gang la vi ut omtrent 40 egg, så vi tenker å legge ut omtrent det
samme nå.
Karoline fra Proton har spurt om vi ønsker en foreningspils. Kan finne en
dato senere, da dette blir etter påske. En torsdag passer for de fleste i
vårt styre.
Det blir en diskusjon rundt sponsing av holmekollenstafetten. Mindre
interesse enn forventet – Erik trenger litt mer tid for å få oversikt over
hvordan det økonomiske ligger an for dette.
Lørdag 24 – hvem kan rydde etter festen? Erik, Erik, Eirik og Veronica

melder seg.
Med vennlig hilsen
Veronica Killi Styreleder Menageriet

