
Styremøte i Nanos
3. mai 2012

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

Referat

- Christiekonferansen 2012. Thomas forteller.

Tema: Globalisering, og problemer som følger med det. Hvordan kan vi på universitetet  
redde verden? Teknologi, medisin, fokus på Afrika, økonomi, hvordan Norge bør samarbeide  
med Kina og Brasil. Brasil sender ut 50 000 ingeniører til utlandet for å suge til seg 
kompetanse.

Klima og CO2 var i lyset. 2graders-målet.

Pål Idar skal gi Thomas kontaktinformasjon til TMC (Technology center Mongstad)

Mye av konferansen handlet også om olje/gass (bombe).

- Tekst om Ulriken-turen og første master i nano ved UiB. Sigurd og Pål Idar fikser.

- Pimp my Mat.Nat. Konkurransen åpen frem til 11. mai, da er det allmøte.
http://www.pimpmymatnat.com/
Foreløpig ikke hørt noe forespørsel om Nanos kan bidra med noe promotering, stå på stand 
etc. Men har sendt ut mail med info til alle nanostudentene. Vi skriver også et lite notat på 
hjemmesiden.

- Rullering av nano100 posterne. Sigurd er på saken!

- Lage en komité for å planlegge sosial tur/event for alle nanostudentene. Dato: nå snart (i 
alle fall før sommeren). 3 – 4 personer. Mail sendt til fagutvalget med forespørsel om noen vil 
være med i komitéen.

Vi vil heller invitere de ansatte for nanoprogrammene på middag og sommerfest. (ansvarlige:  
Mette, Elisabeth, Fredrik, Monica?) Spise ute der folk betaler selv, deretter feste hardt,  
gratis. Budsjett: maks 2000 kr.

http://www.pimpmymatnat.com/


- Facebook-siden. Hege og Knut har forklart ønsker med den.
Den skal kun synligjøre nano-teknologi ved UiB. Gjerne svare på spørsmål fra  
utenforstående. Nulltoleranse på fyll og fanteri, og bør ikke være et sted hvor vi avtaler  
sammenkomster oss imellom.

- Nanostudenter på skolebesøk. Blir til høsten. Utgaven av Naturen (Norges eldste 
populærvitenskapelige tidskrift) med nanoteknologi som tema kommer enten i juni eller tidlig 
på høsten. Knut har skrevet artikler.

- Kan medlemmene av styret hjelpe til med å lete i jobbannonser etter stillinger som kan 
passe for personer med Bsc eller Msc i nano? Trengs ifm jobbsøkerkurset. 
Sigurd skal lete.

- Fast leieavtale rom til møter. Hege rådet oss til å sende mail til Anne Marit Blokkhus 
(instituttleder Kjemisk) og spørre. Trodde dette skulle gå greit. Rommene er generelt ledige 
etter kl. 16.

- Hansa-turen. Noen som har lyst å skrive en liten snutt? 
Pål Idar skriver en snutt, men på grunn av stort øl-inntak kan noe tekst avvike fra de iskalde  
fakta.

- Energikonferanse i Bergen 14 – 15. mai, Grieghallen. http://7fjellskonferansen.no/ Masse 
politikere og folk fra industri, programmet ser latterlig bra ut!
Studenter kan delta gratis på dagprogrammet. På konferansen er det lagt opp til en rekke 
møtepunkter hvor man kan knytte kontakt med aktørene innen norsk fornybarindustri.

- Hjemmesiden. Under linken For næringslivet, skal vi legge ut den nye brosjyren og et 
eksempel på en studieplan for bachelor og master? Ja.

- Julie skal holde 2 forelesninger om nanoteknologi på en videregående skole på 
hjemstedet sitt i morgen (fredag). Hun har sagt seg villig til å drive litt reklame for nano i 
Bergen. Sender med henne en del eksemplarer av den nye brosjyren og spør om hun også kan 
nevne hjemmesiden og facebook-siden vår. 

http://7fjellskonferansen.no/


Hvor f##n er det blitt av Ingeniørspillet? 
Thomas sjekker om det kan være låst inn i et skap.

Forrige programstyremøte (24. april). Ranveig og Stefan oppsummerer.

Studieplanedndringer og diskusjoner rundt nano200-faget. Ranveig og Sigurd snakker med 
Knut om videre forbedringer av faget.

Nanos arrangerer 17. mai-lunsj. 
Dette må vi ha. Thomas doodler det.


