
Referat styremøte Nanos 29.09.2011

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

Valg av ansvarsposter

− Sosialt (2);  Elisabeth, Fredrik
− Økonomisk; Rannveig 
− Faglig; Sigurd, Thomas.
− Programstyret (2); Stefan, Ranveig
− Dataansvarlig Stefan. ( Ansvaret for opplasting og tekstskriving kan deles med andre.)

Vedtatt.

- OBS Ekstraverv for leder: Realistutvalget: Pål.

Eventuelt

− Vi er nødt til å freshe opp nettsiden til NANOS. Nikolai? Anders? Pål Idar kan godt skrive 
litt om NANOS, men er avhengig av faglig hjelp.

Om Mail: Hva skal endres?:
− Telefonnummer skal legges til,
− oppdatere jevnlig (som en blogg)
− Bilder. Sigurd hører med venn som er fotograf. Høytidelig, obligatorisk. (Informerer om 

at det skal legges ut på nett.)
− Kalender: Skrive inn events?!

Wasteland: kl.2000, Torsdag 06.oktober.

Vedtatt.

bestiller til 20-30. Vors vedtatt hos Pål. 

Programstyret: Informere alle nanostudenter om hva som skjer på nanostyremøtet?
− Gi folk muligheten til å se hva som skjer. Diskutere endringer i styret, og faglige 

endringer, bruk av penger.
− Høre med Hege først. (?)
− Gjøre det klart for studentene hvordan de kan bruke oss.

Podio:

− Ønsker å sponse oss.
− Online arbeidsplattform.
− For å bli sponset, test Podio, deretter send mail med info til Gruppen.

− Pål skal ringe/ sende mail.



− Skaffe informasjon om hvordan de ønsker å eventuelt sponse oss.
− Eventuelle betingelser?

Kontakte andre fagutvalg:
− Sosialt ansvarlige tar kontakt med andre fagutvalg.
− Kjemisk er interessert til å ordne noe sosialt. Pål «lufter» muligheten i RU.

Julebord:
− Elisabeth hører med Sveinung angående lokale i Skuteviken.

Sosiale events på Mat-Nat:
− forhøre oss om muligheten om å få gjennomføre dette på Mat-Nat med servering av 

alkohol?

Rom:
− Eventuelt forhøre oss om eget rom for Nanos til styremøter og eventuelle sosiale 

sammenhenger; (mulig arbeidsrom?)

Kontakte bedrifter:
− Fikse nettstedet før vi begynner å aktivt ta kontakt med bedrifter.
− Arbeide mot å fremme oss selv mot næringslivet.

Utskrift av vitnemål:
− For å ta masterprosjekt, er man nødt til å ha tatt enkelte fag. (Kun to «100» fag lov i 

Master.)
− Må begynne å planlegge master tidlig.
− Spre informasjon om dette.
− Vi er imot dette; vi ønsker å selv bestemme når vitnemålet skal skrives ut. (Gjelder kun 

dersom man skal studere videre ved UiB)
− Rannveig sender ut mail.

Spillkvelder/ generell sosial samling:
− Forslag: Annenhver uke/ hver tredje uke. (Mandag- torsdag)
− Lage en Doodle. (sosialt ansvarlige)
− Vi i styret kan arbeide for å lage et nytt opplegg til hver gang: Eks: Vafler/ akekveld/ 

Bakekveld.

Effekter; T-skjorter/ gensere e.l.
− Designe motiv?
− Vi må finne ut hvor mange som ønsker slike effekter.
− Thomas sjekker opp i det til neste gang.

Neste møte: 13.oktober.2011


