
Utvidet styremøte i Nanos
26. januar 2012

Tilstede hele møtet: Pål Idar, Ranveig, Elisabeth, Fredrik, Sigurd, Thomas og Stefan
Tilstede første halvdel av møtet: Kjemisk Fagutvalg (ca. 8 representanter, inkl. leder)
Tilstede andre halvdel av møtet: Julie

Referat

Første halvdel

1. Kjemisk institutt vil ikke låne lokaler til Kjemisk Fagutvalg (KFU) eller Nanos til 
arrangementer som innebærer alkohol. Diskusjon mulige løsninger.

Denne ”stillingskrigen” har pågått i flere år. Fagutvalgene har forsøkt flere meget kreative og 
generøse løsninger, med god hjelp fra professorene ved instituttet, men uten hell.

Vedtak: sende et nytt brev til instituttledelsen hvor vi spør om den konkrete årsaken til at vi 
ikke får låne lokaler. I brevet presenterer vi også en løsning på det vi ser på som utfordringene 
med å arrangere fest på Kjemisk institutt. Brevet signeres av Nanos, KFU, professorer ved 
instituttet, og eventuelle andre fagutvalg og støttespillere.

Knut Børve kontaktes for moralsk støtte og rådgivning, ”professorer i ryggen”. Nanos tar 
ansvar for dette og brevet.

Hvis brevet ikke har noen effekt er neste steg å gå over hodet på instituttet. Saken vil uansett 
bli tatt opp på neste møte i Realistutvalget om 8 dager.

Hvis ingenting nytter er neste mulighet å låne lokaler av andre enn Kjemisk institutt. Kantinen 
er en mulighet.

Andre halvdel

2. Maite vant sci-preneurship. Nevne i nye brosjyren som argument mot at 
nanoteknologi ved UiB bare er ”teoretisk” og lite ”nyttig” for næringslivet?

Kan bli vanskelig med plass hvis brosjyren bare skal være et brettet A4-ark, slik som 
tidligere. Diskutere brosjyren nærmere på et senere møte.

3. Hyttetur
Kan leie fra fredag til lørdag. 150 kr per person, inkluderer middag og frokost som 
fagutvalget må fikse. Drikke kjøpes selv. 30 plasser; 15 senger + 15 madrasser. Vedtak: 
søker om leie av hytte fra 16.-17-mars. Julie fisker dette.

4. Semesterstart-fest
Femte etasje på Matematisk institutt er reservert 3. februar. (19.00 – 02.00). Vi i styret 
hjelper til med å stå i baren, vi hjelper til med rydding og vasking kl 02.00. Vi må spre 



nyheten om at man er nødt til å melde seg på. Nano, matte og fysikk er invitert. Vi får 
tilbakemelding fra Elisabeth hvorvidt styret skal møte før kl. 19 eller ikke.

5. IAESTEs næringslivsdag
Thomas og Sigurd deltar på minglefrokosten med bedriftene. Styret møtes etterpå, rundt 
kl. 10, for å legge en plan for hvordan vi best mulig skal knytte kontakter med bedriftene. 
Disse kontaktene skal utnyttes senere på våren når reklamebrosjyrer for studiet skal 
trykkes, og vi skal på bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter.

6. Omvisning på Hansa
Vi har fått dato, 7. februar kl. 10:00. Hansa trenger eksakt antall, Thomas doodler/sender 
mail om påmelding.

7. Nano-gym
Vi har idrettshallen hver mandag kl. 12 – 13. Elisabeth har skrevet kontrakt med SiB. 
Fredrik informerer nanostudentene per mail.

8. Bytting av Nano100-posterne
Skulle ha rullert for flere uker siden. Sigurd og en/to til tar seg av dette.

9. Eventuelt
Ny bålkveld foreslått av Julie. Julie sender ut mail.

10. Neste møte
Torsdag 2. februar, kl. 16:15 (en uke til)


