
Referat Menageriet Vår 2018 
Dato: 30/04 
Sted: VU24 
Tid: kl.17:15 
Til stedet – Mari, Veronica, Ina, Eirik, Andreas, Erik A., Oliver, Odd.  
 
Dagsorden: 
 
1 [Formalia] 
1-1 Valg av møteleder og referent 
Veronica som møteleder og Ina som referent, godkjennes av alle. 
 
1-2 Godkjenning av innkalling 
Godkjent av alle.  
 
2 [Oppfølging] 
2-1 Beer pong-turnering 
Odd var hovedansvarlig. Arrangementet gikk fint, til tross for noe problemer med ølen 
i starten.  
Var fint å ha det i kjemikantina – arrangementet kommer til å vokse, så alkymisten 
kan bli litt lite.  
Vi burde endret reglene i forkant av turneringen, da det var klager på dette i fjor – noe 
det da også ble i år. Dette må gjøres før neste gang. Legge om til at like mange 
kopper gir sudden death, mens minst antall vinner om det er ulikt antall. Er noe andre 
ting som også bør oppdateres. Veronica tar på seg å ordne opp i regelverket for beer 
pong.  
 
2-2 Holmenkollstafetten 
Har fått et lag, som nå er påmeldt. Enn så lenge har Erik A lagt ut, men dette skal 
tilbakebetales og ordnes senere. Blir mellom 150 og 200 per deltaker når vi sponser 
noe startavgift. Eksakt deltakeravgift kunne vært formidlet bedre til de som meldte 
seg på.  
 
2-3 Bachelorseremoni 
Tenker å samarbeide med KFU og Proton  på dette. Før har dette skjedd før 
sommerfesten med SMN, men vi ønsker at dette skal være et annet arrangement i 
år. Vi tenker at 14. er en passe dato. Har søkt penger fra Kjemisk institutt til dette.  
 
2-4 Asbjørns utfordring 
Vi er noe usikker på datoen, da informasjonen til Asbjørn er noe vag. 5 fat og 
servering for 6k.  
Har igjen to urørte fat etter beer pong, samt to fat som det er tatt litt av.  
Ekstra – hjulet på keg må ordnes. 
 
2-5 Fun in the sun 
Planlagt den 16 juni. Prøver å gjøre det noe likt som i fjor – sjekke om vi kan kjøre 
slip’n’slide.  



 
2-6 MENAgym 
Litt lite igjen av semestret, inkludert eksamenspugg. Vi tenker å ta en utflukt til 
hovedøya om det er en dag med fint vær. Karoline foreslo en samarbeidstur til 
Voldsløkka (7-11mai eller 14-16 mai). Ikke veldig fint der nå siden det pusses opp. 
Går buss ut til Lysaker/fornebu der det er veldig hyggelig. Vi mener at det bør settes 
til en helg i stedet for en hverdag.  
 
2-7 Fadderuka 
Erik A. er faddersjef for MENA-programmet. Erik forteller om planene for fadderuka, 
der en del ligner opplegget i fjor. Skal søkes noe mer penger til gratis mat. Begrenset 
antall plasser for faddere i år.  
Mari og Erik G har ansvar for faddermiddagen. Skal søkes penger til dette. Må ordne 
MENA-brygg til middagen. Odd har oslo-sommer og det er ikke noe problem.  
 
3 [Økonomi] 
3-1 Status 
Vi har noe over 40 000kr på konto – vi har noe ting som ikke er betalt, som 
tilbakebetaling for arrangementer, samt vekterutgifter. Vi har noen arrangementer 
igjen – fun in the sun og faddermiddag, som det brukes penger på. (1500 og 18 000 
er satt av). Da vil vi sitte igjen med omtrent 20 000kr.  
 
Har penger til å redusere startavgiften til holmekollenstafetten med 10kr per person. 
(godkjennes av styret som er på møtet)  
 
4 [Brygging] 
4-1 Bryggeplan og status 
Odd skal se over hva som må gjøres. Skal si i fra om det oppstår problemer, men det 
skal gå fint.  
 
5 [Neste møte] 
5-1 Møtedato 
Mandag 14. Mai klokken 17:15.  
 
6 [Eventuelt] 
Hyttetur til høsten – Oliver har vært på en annen hytte, som var mye finere enn 
blåhaug, men 5km gange. Mulighet til å kjøre opp, og har sengeplasser. Kan hende 
det er pris per hode + leie, men dette kan vi undersøke allikevel. Bør matche det med 
seminar til Sundvollen for førstissene. Kan eventuelt ha rett etter midtveis, slik at man 
får en type ferie rett etterpå. (Proton får hytte-leie fra kjemisk, dette er noe vi også 
bør undersøke om vi kan få dekket).  
 
Hefte med litt fakta om menageriet til fadderbarna i høst – om noen har noen ideer til 
dette er det supert.  
 
Genvors – uka etter fadderuka er en bra tid. Fadderne må være gode på å få med 
fadderbarna.  



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


