Referat, Menageriet Vår 2018
Dato: Mandag 26.02
Sted: VU24
Tid: 17:15
Hele styret utenom Andreas er til stedet.
Dagsorden:
1 [Formalia]
1-1 Valg av møteleder og referent
Veronica velges som styreleder, Ina som referent.
1-2 Godkjenning av innkalling
Godkjennes av alle
2 [Oppfølging]
2-1 Hyttetur
Oliver har gjennomgang. Arrangementet har gått fint, kun positive
tilbakemeldinger på evalueringsskjemaet så langt.
Har noe mat ol. til overs (litt pga misforståelse av handleliste)
Salah tente fakkel på do, ble merke på gulvet. Har blitt sagt I fra om dette.
Ingenting annet ble ødelagt I løpet av turen.
Hadde tørris-curling, gikk veldig fint.
Ble litt lite aktiviteter på lørdagen pga folk var slitne, og fordi folk var ikke helt
kledd for det. Kan tenkes å være klarere på at det blir ute-aktiviteter neste gang.
2-2 Alkymisten
Har ikke fått underskrevet akseptskjema fordi vi mangler kode, men det har vi
purret på.
Håper at vi kan vente med å male til etter midtveis/påsken. Kommer spørsmål om
hvorfor vi skal vente med å male når vi har satt opp to helger til maling.
Dør kommer til å ta lang tid før vi får.
Eirik ringer maxbo ang maling, håper at 25L spann er noe billigere enn 9L.
Trenger stige for å male alkymisten. (Høre med eiendomsavdelingen, Veronica?)
Om vi skal male denne helgen må vi passe på at ingen stikker av med pappen!

Trenger gaffa til å teipe fast ev maleunderlag.
2-2-1 Pizza til oppussere
Økonomi-ansvarlig mener vi har råd til dette.
2-3 MENAgym
Gikk bra – mange fra styret som var med, til sammen 11 stykker. Kunne vært
planlagt noe bedre, men gikk alt I alt bra.
Erik foreslår at Andreas har MENAgym med fotball.
3 [Arrangementer fremover]
3-1 Masterpresentasjoner
Har blitt flyttet fra forrige uke. Litt problem med rom, men bør ordnes. Vi trenger
å pushe litt mer i kveld på det, og dra med folk rett før I morgen. Har kanskje satt
av litt mye penger til pizza, men vi kjører det ut allikevel.
3-2 Påskeeggjakt
Tenker ca 40 egg, toppen 1000kr for godteri. Har brukt rundt 800kr tidligere på
arrangementet.
Storcash har godteri, kan sjekke om det er noe billigere. (Blir antakeligvis ikke
billigere om det blir priskrig.)
3-3 Fest - arrangement, PR, Proton
Skal samarbeide med proton, men har ikke snakket med de enda. Trenger å vite
hvem som er ansvarlig fra Proton.
Må huske å bestille vektere.
3-4 MENAgym
Snakker med andreas om han vil holde.
Ha noe arrangert ‘sport’/økt, eller kun møtes for å leke? Hinderløype med
konkurranse ved senere anledning kunne vært gøy – da har man et mål å jobbe
mot.
Holmekollstafetten?
Trenger et tall på hvor mange som er interesserte. Kan reklamere på
masterpresentasjoner så vi kan melde oss på før tidlig-fristen går ut. Vi sponser

1300kr for et lag på 14, slik at de må betale ca 135kr hver. (3200kr for et lag på
14).
Vi prøver oss på lynpåmelding – første 14 på nettskjema får plass om et lag.
Veronica ordner nettskjema, pubiliseres I morgen.
4 [Brygging]
5-1 Brygg på gang
Burde gå fint ift planer. Bør lage plan ift SMN.
Bør være på fem fat nå.
5-2 plan
Har noe som ligner på en plan. Har femten uker på seg til SMN.
Fikse keg.
5-3 Ølkveld / Bryggkveld
Salah stiller med 2/3, vi med 4/5.
Plakat må fikses(hvem skal fikse?)

5 [Økonomi]
5-1 Kontobalanse
Har utestående 6000kr på vekterutgifter.
Brukte en del penger på hyttetur (vi har alle utgiftene så langt).
Finner ut av hvem som har betalt hyttetur når vippsmeldingen kommer.
venter på å betale MENA-gensere og hytta.
5-2 Søknader
Akseptskjema fra frifond.
6 [Neste møte]
6-1 Møtedato
Mandag 12. Klokken 17:15

6-2 Styrepils
torsdag 8. Mars!
7 [Eventuelt]
Åpen dag –
fått tre interesserte
torsdag 8.mars – trenger seks-åtte stykker. Hvordan skal vi dele inn skiftene?
Ina, Mari og Erlend kan gjerne stå fra styret. Send gjerne felles mail ang
preferanser.
Skriv arrangementsberetninger.
Gensere er bestilt.
MENA-gym fredag 9.mars, 10:30. Snakker med Andreas. Erik booker sal.
Pant fra hyttetur – vi kan gjøre det nå. Veronica og Erik fikser.
Med vennlig hilsen Veronica Killi Styreleder Menageriet

