
Styremøte i Nanos
10. april 2012

Tilstede: Pål Idar, Ranveig, Stefan, Sigurd og Elisabeth

Referat
1. Tekst om Ulriken-turen til hjemmesiden: Sigurd skal gjøre dette.

2. Godkjenning av brosjyren: Godkjent av alle, men må se på den siste setningen på 
fremsiden. ”Områder” og ikke ”områdene”. Har fikset dette. Sender ut ny og godkjent 
versjon av brosjyren.

3. Brev til fakultetsledelsen der vi peker på nødvendigheten av et tilholdssted for 
nanostudentene: Dette vil vi sende så fort som mulig, da det skal være et vårseminar for 
ledelsen snart. Stefan sender dette til nanosstyret, for eventuelle endringer. Programstyret 
skal se på det og vil muligens være avsender. Stefan og Ranveig snakker med Knut om dette.

4. Christiekonferansen 2012: Thomas er påmeldt. Stefan og Sigurd har også lyst til å bli med, 
snakker med Thomas om dette.

5. Tekst om første master i nano avlagt ved UiB: Pål Idar skal gjøre dette, har ikke gjort det 
enda. 

6. RU-kampanjen: Pimp-my-matnat. Ranveig, Stefan og Elisabeth kan stå på vaffel-stand. 
Stefan sender ut informasjon til alle (nanos.fagutvalg) når vi får informasjon fra RU om dette. 
Stefan skriver også noe på hjemmesiden om dette.

7. Hadde det vært gøy med et nano-ball? Ikke ”buckyballet”. Stefan og Pål Idar foreslår 
wasteland-ball. (dårlig idé) Kanskje dette kan smeltes sammen med sommeravslutningen. Vi 
snakker mer om dette på neste møte. Vær på utkikk etter mulige lokaler.

8. Sommer-avslutning: Dette vil vi ha! Vi skal undersøke til neste møte om noen utenfor 
styret har lyst å ta ansvar for arrangeringen.

9. Skal vi begynne å ha møtene våre på et rom med prosjektor? Praktisk. F. eks. 3069 eller 
2018. Vi har (for lenge siden) fått to nøkler fra kjemisk, kanskje den ene er til de offentlige 
rommene på kjemisk institutt? Stefan og Ranveig snakker med Hege (eller Knut) når de 
møtes 19. april (evt. tidligere) om mulighet til å opprette en fast leieavtale.

10. Rullering av nano100-posterne. Sigurd fikser! Se på miside for informasjon om datoer, 
men vi bør kanskje forskyve det litt siden vi skiftet litt seint forrige gang.

11. Eventuelt: 



- Skal vi ha allmøter oftere? Slik at vi får mer respons fra alle studentene og at de blir 
mer inkludert i det som skjer. Nå er det litt seint. Vi snakker om dette før neste 
allmøte.

- Hansatur: vi må sende ut innkalling. Pål Idar snakker med Thomas om dette.

Neste møte: tirsdag 17. april


