
Møtereferat 11.09.13

Tilstede: Kaja, Sveinung, Espen, Monica, Tuva, Søren, Jonatan

• Alle lastet ned Trello og ble invitert til gruppen Nanos.

• Verv:

o Leder: Kaja

o Nestleder: Sveinung

o Økonomisk ansvarlig: Jonatan

o IT-ansvarlig/sekretær: Espen

o Sosialt ansvarlig: Monica, Søren 

o Vara: Tuva

o Faglig ansvarlig, sekretær: Angelica

• Spillkveld

o Første 25. september.  Klokken 16:00. Og fremover: hver siste 
onsdag i måneden. Monica søker om rom.

• Juleverksted i desember

o Tidspunkt avtales nærmere senere.

• Julebord: 

o Komite: Mikko, Simen, Thomas og Tuva er foreløpig 
julebordkomite. 

o Espen lager doodle om tidspunkt som passer for alle.



• Publectures:

o Høre med fysisk om å låne h-bar. To- tre forelesninger. Pascal 
er klar til å ha en forelesning.  Knut Børve kan ha en 
forelesning. Evt andre hospiteringsveiledere. Kanskje 
masterstudenter. 

o Maile Knut – Angelica, maile Ivan – Kaja.

o Maile fysisk – Sveinung

o Kanskje i gang om tre uker

• Søndagstur (på lørdager)

o En gang i måneden, hyggelig tur, over vidden til våren, andre 
lørdag i måneden for å ikke komme for tett oppom spillkveld, 
men begynner med neste lørdag (21. september. Oppstart 
klokken tolv ved Fløybanen)

• SIBhytte

o En hyttetur en helg for nanostudenter. Vintermånedene. 

o Søren og Monika mailer SIB og spør.

o Jonathan og Kaja skal søke penger.

• Hansatur

o Etter jul, kanskje før

• Nanogym

o Sjekke interessen 



• Nanolunsj

o Hver fredag

• Bedriftsdag

o Bedrifter i Grieghallen 8. oktober på kveldstid

o Visittkort – Kaja eller Espen spør Marte

o Liste over bedrifter tidligere tatt kontakt med på googlemail, 
evt kontakter, sweco.

o Alle finner ut timeplanen sin etter jul til neste møte

• Brønnøysundsregisteret

o Økonomen er ansvarlig for å samle fødselsnummer

• Nanoklatring?

o To be continued..

• Styremøter fremover på onsdager (neste møte 2. oktober 16:15 
åpent møte)

• Mikko vil ha åpent møte.


