
Styremøte i Nanos

27. mars 2012

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

Referat

Ulriken turen:

- Vinduet kunne fikses av eierne. Hjelp med å bære skal selvfølgelig vi stille opp med. Eier 
antok pris til ca 5000 kr. Utover dette er vi ferdig med turen etter forrige møte. Mulighet 
for å lage kort ironisk tekst om turen som kan legges ut på Nanos sin hjemmeside. Sigurd 
fikser. 

- Alle som skulle betale har betalt.

Godkjenning av brosjyren.  Kjører hvit bakgrunnsfargen. Fredrik sender ut foreløpig utkast til endelig 
godkjennelse. Alle i styret må godkjenne den.

Instituttrådet: Har fått svar fra KFU om at vi er nødt til å melde oss inn i KFU for å kunne stille 
representanter til valg til instituttrådet. Men det er likevel mulig at Chrestense kan hjelpe. Et håp er å 
få til noe før sommeren. Vi ønsker innsyn i hva som skjer på Kjemisk institutt.

Nanosiden på facebook er nå oppe. Det hadde vært optimalt å invitere Anders på styremøte i Nanos 
for å forhøre oss om funksjonen til denne. Ranveig og Stefan skal forhøre seg om hva programstyret 
vil med denne siden. 

Opprette en sosial side for nanostudentene på facebook (ikke det samme som punktet over). 
Muligheten for å lage en sosial platform for nanosstudenter på Facebook skal studeres videre. Vi må 
ha en som klarerer innholdet på denne siden. 

Kontakt med bedrifter. Brosjyren skal sendes ut til alle bedrifter som vi har kontaktinformasjon til. 
Muligheter for å ta kontakt med andre bedrifter også.  Muligheter for at dette arbeidet vil fortsette 
inn i neste semester.

Brev til fakultetsledelsen angående viktigheten av å ha et tilholdssted for nanostudentene er under 
utarbeiding. Har kontakt med fagutvalget til lærer/lektor-studentene.

Mulighet for å promotere oss selv på Christiekonferansen den 25.april i Grieghallen. I det minste 
burde vi sende noen for å observere, det beste ville vært å kunne få gitt et innlegg om vårt studie. 
Fare for at fristen for påmeldelsen er gått ut, men vil likevel forsøke å komme i kontakt med dem. 
Thomas skal undersøke.

Spillkveld: I morgen kl. 18:00, rom 3069 er leid. Mulighet for å vise bilder fra turen fra Ulrikenturen 
diskuteres, men dette vil nok heller utsettes til neste julebord. Quiz med påskeegg som premie vil 



holdes. Fredrik m.fl. vil lage denne quizen. Elisabeth ordner med evt. mat. Budsjett for spillkvelden 
settes til 100kr.

Jobbsøkerkurset: flertall på ”kommer kanskje”. Studentrepresentant i gruppen som utarbeider kurset 
vil være Thomas.

Tekst på hjemmeside om første avlagte master i Nano ved UiB. Eventuelt linke til en potensiell tekst 
på bt. Før vi legger ut tekst må vi snakke med kandidaten. Pål Idar tar ansvar for teksten.

Hege har spurt om Nanos ønsker et kontaktmøte med Hege og Knut som forberedelse til enste 
programstyremøte. Dette ønsker vi. Ranveig og Stefan har ansvaret.

Hansa-turen. kl.10:00 den 19. april. Mulighet for felles transport, kontra kollektivt. Vil koste 27kr pr. 
pers med kollektiv. Vi må sette opp en rute, og ordne slik at alle reiser sammen. Vi må også sørge for 
at alle får vite om turen. Reklamering for denne turen etter påske.

Det har vært dårlig oppmøte på Nanogym. Kanskje lage en turnering for nanogym, for eksempel 
hjørnefotball, kanonball eller lignende. Vil ta dette videre etter påske.

Eventuelt: Julie har sendt mail til hele fagutvalget istedenfor kun til styret. Alvorlig innhold i mailen 
angående energiseminaret hun var på i helgen. Julie har blitt informert om riktig mailadresse til 
styret, som mailen egentlig var ment for.

Skal vi ha fast møtedag, eller skal vi avtale fra gang til gang? Tirsdag blir fra nå av fast møtedag.

Neste møte er satt til tirsdag uken etter påske (10. april).

God Påske! 


