
Styremøte i Nanos
19. januar 2012

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

Referat

1. Maite vant i høst Sci-preneurship konkurransen i Brussel 
http://www.uib.no/rg/biorec/nyheter/2011/10/biorecognition-student-wins-
international-contest. 

      Bruke dette som reklame for studiet.  
      Pål Idar skriver en liten tekst til hjemmesiden, snakker med Maite først. Må få et bilde 
av henne.

2. Back-to-school-party
      Ranveig snakker med Fagutvalget for Fysikk. Stefan og Elisabeth snakker med MFU 
senere i kveld.

3. Nanos-næringslivsarrangement denne våren
      Vi lager nye brosjyrer og en presentasjon av nano ved UiB, så maser vi på de 
bedriftene vi er interessert i om å få komme på besøk og presentere oss og få omvisning. 
Vi bør begynne å ringe/maile bedrifter om besøk så snart som mulig. Ranveig og Stefan 
spør programstyret om sponsing til å reise ut til bedrifter. Thomas og Sigurd har 
hovedansvar for næringslivsarrangment. 
- hjemmelekse til neste møte: tenke ut argumenter til bedrifter hvorfor ansette oss.
- Stefan og Pål Idar tar bilder til den nye brosjyren.
- Thomas og Sigurd begynner på en plan.

4. Hansa-besøket
      Thomas snakker med Erlend om dato og antall plasser.

5. Hyttetur
      Stefan snakker med Julie etter dette møtet. Hvis ikke får hytte kan ta vanlig skitur med 
påfølgende fest. 

6. Møte med Kjemisk Fagutvalg (KFU) 
      Diskutere hva vi skal gjøre med at vi ikke får låne rom til sosiale arrangementer (med 
alkohol). Stefan inviterer KFU til å delta på neste Nanos-møte.

7. Nano-foredrag på studentersamfunnet
     For sent nå. Planlegge til høsten muligens, bør i så fall være klart før semesterstart.

8. Besøk på videregående skoler for å promotere nano-studiet ved UiB
      Ta opp i programstyret. Dette er mer Universitetet sin jobb enn vårt ansvar.

http://www.uib.no/rg/biorec/nyheter/2011/10/biorecognition-student-wins-international-contest
http://www.uib.no/rg/biorec/nyheter/2011/10/biorecognition-student-wins-international-contest


9. Eventuelt
- Stefan sender mail til Hege om rullering av nano100-posterne.
- Nanogym: mandag 12 – 13 som passer for flest, eventuelt tirsdag. Elisabeth skriver 
søknad etter dette møtet.

- Flere sosiale nanos-kvelder (f.eks. spillkvelder) har blitt etterspurt. Elisabeth legger ut en 
doodle for å finne ut hvilke ukedager som passer for flest.

10. Dato for neste møtet
   Torsdag 26. januar, kl. 16:15 (en uke til)


