Referat Menageriet Høst 2017
Dato: Mandag 29.01
Sted: VU24
Tid: 17:15
Dagsorden:
1 [Formalia]
Alle fra styret er tilstede.
1-1 Valg av møteleder og referent
Veronica velges som møteleder, Ina som referent.
1-2 Godkjenning av innkalling
Godkjent av alle
2 [Ansvar]
2-1 Gå gjennom arbeidsoppgaver og ansvarsområder i styret
Alle i styret må hjelpe til med arrangementer utenom mer særegne oppgaver.
3 [Semesterplan]
3-1 Hva skal vi få til V18
Jobbe for et godt og variert tilbud for studentene.
Hva skal vi gjøre med alkymisten?
Legge en helhetlig plan for semesteret, spikre datoer for de fleste arrangementer.
3-2 Neste arrangementer
3-2-1 Februar
- MENAgym med OSI sykling (Førstkommende Torsdag, det finnes arrangement på Facebook.)
- MENAgym 2 – innebandy, Erik får ansvaret. Onsdag 14 februar klokken 12:30, @ Blindern (Husk å
booke hall)
- Masterpres. (praktisk&vanlig)
Praktisk masterpresentasjoner. – på Kjeller eller Blindern? Diskusjon om reisevei gjør at antall
deltakere går ned om vi velger å ha det på Kjeller.
-Masterpresentasjon – 20. Februar, fra klokken 16:30 (Aud. 3 må bookes, PR, bestille pizza.
Veronica har hovedansvar for arrangementet, Ina er medansvarlig.)
- Hyttetur 23.-25.02
-’Vaffelmandag’mandag 5. Februar, klokken 12.00 (Minne folk på medlemskap. Mari, Eirik,
Veronica og Andreas hjelper til. Må få oversikt over vaffeljern. Må høre med ekspedisjonen om det
ikke kræsjer med andre vaffeldager.)
- Alkymistenprosjektet!! Må leveres inn før mars, og diskuteres med Proton og KFU. Send mail for å
prøve å utsette fristen (Budsjett kommer innen frist, men eventuell utsettelse av rapport). Eirik og
Andreas får ansvar her pga deres stilling i styret. Planen eksisterer allerede, men må gjennomføres.
Har ikke snakket med dør-Bjørn enda, men det skjer fortløpende.
Bør skaffe noe enkelt vaskeutstyr til de gangene vi ikke får tak i vasketralle.
5-3 Utkast til semesterplan
Januar
Har hatt generalforsamling

Skulle ha masterpresentasjoner, men dette utgikk.
Februar
Nevnt i tidligere post.
Mars
’Påskeegg-jakt’- allerede satt av penger til i budsjettet. Erik A og Oliver. Må kjøpes inn flere påskeegg
og godteri, samt printe ut etiketter.
’Ferdig med midtveis-fest’, fredag 23. Mars. Karaokefest. Hør om Proton vil være med å arrangere,
slik at vi får med kjemi-studenter. Eirik skal få oss til å huske å gjøre ting, samt snakke med Proton.
April
Ølkveld
Fredag 6. April
Diskusjon om det skal ta sammen med proton, men logistikken med medlemskap er vanskelig.
I fjor stilte vi opp med fem fat, og det er omtrent det vi vanligvis har stilt opp med. (3-5)
Odd skal høre med Salah.
Jentekveld
(Ina, Mari og Veronica har ansvar)
Torsdag 12. April.
Beer-pong turnering
Fredag 20. April
Påmelding og PR er nødvendig.
Erik G og Odd har ansvar.
MENA-lan
Erik G og Odd, skal prøve å få med Tord. Endre navn for å få med flere? Ordet LAN er litt
avskrekkende.
Flere prosjektorer?
Gjøre det til en ‘heldags-greie’ en lørdag? Er folk interessert nok til dette?
Erik og Odd må snakke med proton om dette. Sjekk pris på VR!
Mai
Eksamensverksted
22-24 mai
Mari tar hovedansvar med hjelp fra Veronica. Arrangerer antakeligvis med Proton, KFU og FFU.
Leke-kveld
Være ute, ikke for tett opp til eksamen, ev snakke med Øystein (foreleser) om han har noe
tørris/flytende nitrogen. Erik A har ansvaret, fint om det er noe faglig for å søke om penger til
arrangementet.
Søke noe fra UiO:energi? Må ha noe med energi å gjøre.
Brukte NOKUT-penger på dette?
Juni
Siste eksamen 15. Juni
Fun in the sun vol.2
Mandag 18 juni er et forslag, ev fredag 16. Må være litt tidlig ute med ev dato sånn at folk ikke har
reist etter eksamen.
Ser mer på datoer når det nærmer seg.
Brukte NOKUT-penger på dette?
Sommerfest med SMN
Venter på svar fra SMN angående dato.
5-4 Alkymisten-prosjektet

5-5 Hyttetur – arrangert med Proton.
De fleste i styret skal.

Oliver tar hovedansvar. (Tord er interessert i å hjelpe til som ekstern)
Erik, Veronica og Hall kan stille opp med bil.
Ina og Erik har fri på Fredager og kan dra opp tidlig.
Trenger nettskjema til påmelding.
Bør kjøpe mer enn mat enn tidligere.

4 [Økonomi]
4-1 Kontobalanse
45.386.94kr
4-2 Kontobevegelse
Kommet inn 22.750 for vektere
Skal betale for gensere
5 [Brygging]
5-1 Hvor mye har vi
Første brygg satt, 38L pils (trenger 3-4 uker lagring)
5-2 Neste brygg
5-3 Anslag over hvor mye som skal brygges
Skal brygges for sommerfest(5fat), ølkveld(3-4 fat), og beer pong(4-6 fat).
6 [Neste møte]
6-1 Møtedato
Mandag 12. Februar klokken 17.15
6-2 Styrepils
7 [Eventuelt]
Erik A. Skal publisere frist for genser og eventuell mas på facebook

