
Referat styremøtet 25.09.12 – Nanos  
 

Tilstede: Simen, Sondre, Mikko, Therese, Sveinung, Maiken og Marte 
 

1. Nanos – næringslivsdag: 

 NTNU arrangerer snart Materialdagen 2012 (http://www.materialdagen.no/) 
der det skal være foredrag fra bedrifter, informasjon fra instituttet, stands 
osv. Therese sjekker ut hva dette er og setter det i sammenheng med Nanos’ 
næringslivsdag: kan vi benytte oss av ideene, hvilke og hvilke typer bedrifter 
kommer, hvordan er dagen gjennomført, …? 
 

 Kartlegge hvilke bedrifter vi kan invitere (se på de bedriftene vi allerede har 
knyttet kontakter med), er det noen nye bedrifter (for eksempel innen 
produksjon) 
 

 Sponsing av dagen? (Springbrettet, Karrieresenteret ? ) 
 

 Media? Klarer vi å skape litt oppstyr rundt dagen: snakke med BA, Studvest 
 

 Skal vi sette Nanos’ næringslivsdag sammen med IAESTEs 30. januar? 
 

 Hvordan skal strukturen være? Foredrag fra bedrifter – presentasjon av 
nanoteknologi og studiet – flere foredrag fra bedrifter?  
 

2. Økonomisk støtte: 

 Springbrettet: søknadsfrist 1. november 

 Frifondet: åpen søknadsfrist? 

 Flere fond? 
 

3. Karrieredagen i Grieghallen 9.oktober: 

 Se etter aktuelle bedrifter for nanostudiet, dele ut Nanos brosjyrene, knytte 
kontakter opp mot næringslivsdagen. Therese tar ansvar 
 

4. Utdanningsmessen i Bergen 7.-8. februar: 

 Påmelding på utdanning.no. Kan vi ha stand for nano eller stå på UiBs stand?  

 Hovedsakelig for VGS elever, kan det være aktuelt å spørre programstyret 
støtte til å promotere nanostudiet for VGS elever? 
 

5. Sosiale begivenheter: 

 Spillekveld første tirsdag i måneden 

 Skitur etter jul, forhøre oss om evt. grupperabatt på tog/buss 

 Hyttetur fra fredag til søndag etter jul 

 Juleverksted i desember (i stedet for spillkveld 4. desember) 

 Biljard på Kong Oskar i Marken 

 Painball, Bowling, Curlig, Wastland – Sveinung sjekker priser osv. 

 NanoGym: Hver mandag 12-13 ? Publisere på facebook-gruppen hver uke! 

http://www.materialdagen.no/


 Julebord: sende ut doodle på datoer (17. nov, 24. nov, 1. des, 17.des 
 
Sveinung og Maiken tar ansvar for denne posten 
 

6. Endre på nettsiden: legge ut hvem det nye styret er (evt. bilde), sjekke med Stefan 
hvilke retningslinjer som finnes med hensyn til publisering av bilder og personvern.  
 

7. Gruppebilde!  
 

8. Sende ut en «Det nye nanostyret er på plass»-mail til nanos.fagutvalg@uib.no der vi 
forteller om hvilke planer vi har for året som kommer, hvilke roller vi har innad i 
styret, informerer om mail til styret, sender ved en doodle til julebordet, skriver at 
det er NanoGym hver mandag og lunsj i kantina på Realfagbygget fra 11.45 hver 
fredag. 
 

9. Simen og Mikko har tatt ansvar for å skifte ut Nano100 posterne i dag – good on you! 
 

10. Vi har fått ny mailadresse: nanos.uib@gmail.com – denne adressen skal brukes til å 
motta påmelding til sosiale arrangementer, dele dokumenter osv. Alle i styret har fått 
passordet til kontoen. Det er også opprettet en droppboks mappe for Nanos, men vi 
må få klarhet i de etiske retningslinjene før denne blir benyttet.  
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