Referat Menageriet Vår 2018
Dato: 16/04
Sted: VU24
Tid: kl.17:15
Alle i styret er til stedet
Dagsorden:
1 [Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Som møteleder velges Veronica, og som referent velges Ina.
1-2 Godkjenning av innkalling
Godkjennes av alle
2 [Oppfølging]
2-1 Jentekveld
Gikk veldig fint! Alle koste seg, vi prøvde litt nye ting som vi ikke
har gjort før, og det falt I smak hos alle. Vi burde ha tenkt på
akoholfritt alternativ til isen vi lagde, og skulle ha ordnet prosjektor
på forhånd.
Fant kun et fungerende strømuttak på alkymisten, bør undersøkes
videre.
2-2 Bryggkveld
Gikk fint, bra oppmøte på kvelden. Folk var fornøyde med brygget
– fungerte fint å ha det i kjemikantina. Holdt oss rundt 50 personer
hele kvelden ettersom folk kom og gikk.
Må huske å få folk til å melde seg på på forhånd til Fredag og
beerpong (lærdom fra bryggkveld), slik at listen over besøkende
og betalende er i orden. Lag-påmelding til konkurransen hjelper
selvfølgelig en hel del her.
Må sende en e-post til vektersentralen på forhånd pga døren ut til

atriet som oppførte seg noe rart.
2-3 Alkymistenprosjektet
Er gjennomført – har ikke fått alle grønne lys fra frifond, men alt
som skal gjøres og ordnes er fullført av oss.
Bør vurdere post på facebook/instagram som takk til frifond for
støtte. Vi må også flytte prosjektoren, og ommøblere noe. Dette er
ting som er fort gjort.
Gulvet skal bones, men da bør vi organisere litt, sånn at så mye
som mulig av gulvet star fritt til det. Vaskemannen har sagt at vi
skal snakke med han når vi vil at han skal ordne det.
2-4 Eksamensverksted
Har hatt møte med oss, KFU, FFU og proton. Alle er med – FFU
hadde lyst til å slippe å betale for mat en dag, og det ble da
snakket om at de heller kunne legge inn noe penger til brus.
Fag er fordelt, vi har funnet undervisere til to av fire fag vi skulle
ordne. (mangler til 3000-fagene)
Mari sender ut mail til de andre foreningene neste uke og spør om
de har funnet gruppelærere.
2-5 MAKE-dagene
Karrieredagene ønsker å ha et nytt samarbeid med
studentforeninger, for å få inn mer fokus på bedrifter hos oss
tidligere enn før. De ønsker da å hjelpe med å arrangere,
promotere og komme med midler til arrangementet.
2-6 Møte med instituttet
Snakket med Bjørn og Line ang alkymisten og dårlige
rømningsutganger i tilfelle brann. Vi må vente på at døra kommer,
og vi håper selvfølgelig at dette skjer så raskt som mulig – Bjørn
har kontaktet eiendomsavdelingen. Såvidt vi vet, kan dette skje i

Juli eller eventuelt i slutten av siste halvdel av 2018.
Om Bjørn får et negativt svar fra eiendomsavdelingen, er vi klarte
for å ta opp ‘kampen’ mot de? Dette kan være å gå over hodet på
dem eller prøve å inngå et kompromiss med et makstall på antall
mennesker vi kan ha på arrangementer der?
3 [Økonomi]
3-1 Kontobalanse
Ca 47 000,Hvorav 2300kr skal tilbake til frifond, for det er penger vi ikke har
brukt enda. Vi må også betale for vektere til bryggkveld og
beerpong.
Vi skal få tilbake penger for pizza av proton, dette blir kun
‘småpenger’.
Søkt penger om påskeeggjakt, tviler på at vi får denne innvilget.
Må søke penger om faddermiddag, der Erik G og Mari tar ansvar.
3-2 NOKUT-penger
2000kr vi gjerne vil bruke før sommeren, for at de studentene som
var med på undersøkelsen skal få noe ut av pengene. Har
snakket om fun in the sun – der er dessverre ikke det kullet
ferdige med eksamen(med mindre vi setter det senere?). Vi har
også snakket om å bruke det på påskeegg-jakten.
Har ca 800kr igjen av NOKUT-penger etter påskeeggjakt.
Usikker på om pengene er på konto, men det skal dobbeltsjekkes.
3-3 Budsjett
Ikke mange arrangementer igjen – et eventuelt overskudd fra
dette semestret kan ev brukes til faddermiddag.
4 [Brygging]

4-1 Bryggeplan og status
Står bra til, har nok fat til å ha igjen noe etter beerpong. Må starte
å tenke på øl til sommerfesten med SMN.
Satser på at det som ble igjen etter bryggkveld kommer til å gå på
beerpong.
4-2 Forespørsel: 7 fat til konferanse for 5500kr - ja eller nei?
Det kan være en utfordring da det er omtrent samtidig som
sommerfesten vi har med SMN, men dette er ting som kan løse
seg.
Oktoberfest på CN legges ned til høsten, så vi mister penger fra
dette – da kan dette ev være en erstatning, slik at alle I styret må
hjelpe til om det blir noe av.
SMN må være førsteprioritet.
Bør få prisen opp(46kr per liter er litt I underkant), må også
undersøke hvor mange fat vi har. Kan for eksempel si 7000kr – da
er vi oppe på omtrent 60kr literen.
Alle i styret er entusiastiske for å gjennomføre. Må snakke med
Asbjørn om de er villige til å øke betalingen på det, og avtale med
styret.
Setter et brygg førstkommende søndag, og et på mandag.
Etter telling har vi 18 fat.
4-3 Utstyr og økonomi
5 [Beer pong-turnering]
5-1 Påmeldingsskjema: papir og på nett
Hengt opp nå på kjøkkenet. Er to som har meldt seg på via
nettskjemaet. Må jobbe mer med PR for å få flere til å melde seg
på.

5-2 Plakat og annen PR
Plakat er I orden, printes ut I morgen.
Må prøve å få låne prosjektor i kantina for kvelden.
Må legge ut på facebook, insta, grupper og ev på nettsiden vår
også.
Styrelag – Eirik,
5-3 Plan for kvelden: konferansier
5-4 Trofé
5-5 Rigg og rydd
Regner med to timer rigg og to timer rydd.
Rigg fra 15.00 – Erlend, Ina, Eirik, Erik.
Rydd – Mari, Odd, Erik, Andreas, Oliver, Veronica.
6 [Framover]
6-1 Holmenkollen-stafetten: status
Seks som er påmeldt hittil, må mase mer om det ila uken for å få
folk til å melde seg på.
6-2 Eksamensverksted
Se 2-4. Book rom til verkstedene.
6-3 Fun in the sun og sommerfest
Sommerfest er den 15, samme dag som kullet som går 2-året er
ferdig med eksamen. Snakk om at vi kan ha fun in the sun dagen
etter – siden det er et avslappende arrangement.
6-4 Andre arrangementer?
Må snakke om bachelorsermoni

7 [Neste møte]
7-1 Møtedato
Mandag 30. Klokken 17.15.
8 [Eventuelt]
Med vennlig hilsen Veronica Killi Styreleder i Menageriet

