
Referat styremøte i Nanos 13.10.2011

Tilstede: Pål Idar, Fredrik, Stefan, Ranveig, Sigurd og Thomas.

Oppsummering Wasteland:
Hyggelig, godt gjennomført arrangement. (Thomas er blant de beste av de dårligste i 

lasertag)
− Ble bilder tatt? Disse kan eventuelt brukes på nanos' nettside.
− Eventuelt Thomas skriver kort tekst for nettsiden.

Dato for julebord?
− Sveinung har snakket med buekorpset sitt angående lokale. Vi er cirka 47. I fjor var det 

nesten 40, og det var ganske fullt. Dersom alle ikke kommer kan fremdeles lokalet 
benyttes. Det har tidligere  vært høy prosentandel av studentene som har deltatt, dette 
kan påvirke om lokalet kan benyttes. Fredrik: sender Sveinung e-post om 47 kan få plass 
i lokalet, og om lokalet kan benyttes 15.12.

− Vedtatt dato; 15/12  bindende påmelding

Sosiale kvelder:
− Elisabeth sendte ut Doodle: Onsdag passet best. Sosialt ansvarlige arrangerer når det 

passer. Dette kan også eventuelt også gjøres på Torsdag.

Hyttetur:
− Neste semester vil det kanskje bli mulig å gjennomføre en hyttetur for nanostudentene til  

juristforeningens hytte på Austevoll. Dette vil koste. 3000Kr for en hel helg for folk som 
ikke er medlemmer av juristforeningen. En visjon vil eventuelt være å kombinere 
skidagen og overnatting. Vi velger å hovedsaklig arbeide mot å skaffe hytten.

Springbrettfondet 2011:

Thomas og Sigurd skal eventuelt lage en «skisse» av et arrangement som vi kan søke midler for av 
Springbrettfondet. Søknad må sendes inn FØR 1.november.

Statoil:
Muligheten for å ta kontakt med Statoil drøftes. Pål har en e-post adresse og 

kontaktinformasjon for personer i firmaet. Det sees på som positivt for nanostudentene å kunne 
forbedre kunnskap om nanoteknologi for bedrifter, og dette vil klart falle under denne kategorien. 
Muligheten for besøk på bedriften. Det vil da også bli mye arbeid kombinert med en slik søknad, 
men programstyret og Knut kan kanskje kontaktes for å få hjelp med dette. Muligheter for generell 
kontakt med bedrifter vil være å ta kontakt med bedriftene der de er, eller invitere dem til å møte  
oss. Liste fra tidligere lignende arrangement vil drøftes i samband med dette på et senere tidspunkt.  
Det understrekes at dersom kontakt gjenopptas må den vedlikeholdes.

Bilde av nanoteknologistudentene:
Elisabeths forslag drøftes. Et alternativ vil være å fastsette en dato slik at de som virkelig vil  

komme kommer. Mest gunstig tidspunkt ville vært Onsdag 26.10, klokken 1200.

Eventuelt:

Brønnøysundregisteret:



Nanos kontoen står nå på enkeltpersoner, men det å bytte konto fra person til person hvert år 
er ikke lov. Å skaffe organisasjonsnummer vil derfor være en prioritet. Økonomiansvarlig tar 
kontakt med Brønnøysundregisteret for å skaffe nødvendig informasjon.

Mail:
Maillister gjennomgås, og det ble undersøkt om alle fra klassene står på listen.

Forslag til sosialt arrangement:
− Tur til museet i Bergen. Vil det være mulig å få til eventuell grupperabatt og/eller  

nattvandring. Anders Teigland sitter i styret, og kan fungere som kontaktperson. Fredrik 
sender mail om vi kan få til en slik tur.

Til neste møte:
− Vedtektene fra i fjor må lokaliseres.

27.10.2011 er satt som neste styremøte


