
Referat, styremøte i Nanos 
03.11.2011

Tilstede: Pål Idar, Ranveig, Fredrik, Elisabeth, Stefan, Thomas og Julie (vara for Sigurd).

RU-møtet (1. nov.):
− Blir RU- allmøte 16. november, må få med så mange som mulig ifra Nanos, og 

MATNAT generelt, da det skal velges nye medlemmer av styret. (Nytt er opplæring av 
nye ledere av «forhenværende» styremedlemmer.)

− Vara til fakultetsstyret, Stefan har meldt seg.
− Programstyret for Energi; Jonas (2.år nano) har meldt seg.
− De 600 000 kr som RU kan disponere ble diskutert. Mulig kjøp av «trehus.»

Hyttetur:
− Priser på hytter på Voss ligger generelt høyt, neppe billigere enn 2500 kr. Heisbillett og 

togbillett i tillegg. (320kr for heldagskort). Tilbud eksisterer for å kjøpe togbillett og 
heiskort sammen, antatt pris 550 kr.

− Hytteturen bør avholdes etter semesterstart, men før påske. Gjerne i begynnelsen av 
semesteret, viktigheten av å fastsette dato raskt og formidle denne til medstudenter 
understrekes. Januar, eller februar kan sees på som 

− Muligheten for å eventuelt ta fri en ukedag drøftes, da dette vil reflekteres i at prisen 
kanskje kan reduseres. 

− Det er bestemt at turen må være noe uavhengig av hvordan været blir.
− På Hallingskeid er det en hytte med 53 sengeplasser, noe som kunne vært optimalt, Julie 

snakker med turistforeningen om muligheten for å leie en hytte av dem.  Her eksisterer 
muligheten for grupperabatt. Eventuelt kan det leies flere hytter på Liseth.

Museumstur:
− Lørdag velges som dagen dette skal gjennomføres, og å kombinere museumstur med en 

sosial samling senere på kvelden er et alternativ.
− Den 12.11.2011 fastsettes som ønskelig dato for museumstur. kl.1400
− En quiz hadde kunne bidratt til å gi museumsturen mer underholdningsverdi.
− Fredrik sender ut mail om dette (til Stefan)

Spillkveld:
− Nøkkel er hentet, mat kjøpt inn, og rommet må ryddes etterpå da det skal være 

forelesning der om morgenen.
− Ingeniørspillet hentes av Thomas.

Julebord
− Sveinung har reservert, men det vil koste 1000 kr. Lokalet har to etasjer. Vil antageligvis 

ha nok plass for alle. 
− Catering; vi ønsker å bruke den samme bedriften som er brukt de to siste årene. Først får 

vi alle til å melde seg på, slik at vi kan estimere prisen.
− Mail må sendes ut med informasjon til medstudenter.
− Rannveig kan ta kontakt med cateringdamen. Dette gjøres før mail sendes ut.
− Fredrik sender ut mail om dato for julebordet.

Springbrettfondet.
− Søknad sendt på mandag av Thomas, men vi har ikke fått bekreftelse enda.


