
Nanos 

Møtereferat 17.01.13 

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

 Hansa-tur. Therese har ringt, men får ikke tak i personen som har ansvaret for omvisninger. 

Turen utsettes på ubestemt tid. 

 Ski-tur. Det blir skitur 9. mars med «after-ski party» når vi er tilbake i Bergen.  

Vi har diskutert muligheten for å leie en buss + sjåfør, og ta med flere enn kun de som hører 

med i Nanos. Simen sjekker priser. 

Alternativet er buss + heiskort til Eikedalen, dette koster 370 kr hvis man bestiller på 

internett, eller 220 kr hvis man ikke ønsker heiskort og heller vil stå på langrenn på 

Kvamskogen. Bussen kjører fra Bergen kl 9 og er tilbake rundt 17. 

Tog + heiskort til Voss (Bavallen/Myrkdalen) koster 450 kr og kjøpes på togstasjonen. 

 

 Forelesningsrekke.  

o Søke om penger? 

o Sette opp en oversikt over hvilke forelesere og når forelesningene er, slik at vi kan 

informasjonen kommer ut så tidlig som mulig. Forslag til tidd, dag og dato: 

Onsdag 27.februar 18.15-19 Intro – hva gjør nano «hot»? 

Onsdag 13. mars 18.15-19 Fysikk – generell nano innen fysikk (kvantemek.?) 

Onsdag 27. mars 18.15-19 Kjemi - ? 

Onsdag 10. april 18-15-19  Nanomedisin - ?  

o Lokale: H-bar/ Pi-happy, Therese tar ansvar for å ordne med sted å være 

o Forslag til aktuelle forelesere: Knut Børve (intro), Morten Førre (fysikk), Pascal D.C. 

Dietzel (kjemi) og Mihaela Cimpan eller Ivan Rios-Mondragón (nanomedisin). 

 

Problemstillingen diskuteres videre på møte mandag 21.01.13 (se under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møtereferat 22.01.13 

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

 Bedriftsdag: 

o Dato: Onsdag 10.04.13 

o Bedriftene møter klokken 16.15 for å levere fra seg presentasjoner, begynner klokken 

16.30 og holder på utover, så lenge som nødvendig avhengig av hvor mange vi får på 

besøk 

o Hver bedrift får cirka 10 min på å presentere 

o Ser hvilke bedrifter vi skal invitere etter IAESTE’s næringslivsdager og får sendt ut 

invitasjon ASAP. 

o Therese begynner på invitasjoner 

 Det er en risiko for at fakultetsrepresentanter i Studentparlamentet blir fjernet. Dette stiller 

vi oss negative til og kommer til å ytre vår støtte til RU og fakultetsrepresentantene i SP fra 

MN. 

 RU ønsker å arrangere idrettsturnering for alle realistene hvor alle fagretninger stiller med 

lag. Vi stiller oss positive til dette, men vil gjerne ha idretter som f.eks. volleyball. Ønsker 

også at det skal være mulig å vinne på andre ting enn bare idrettsprestasjoner, type 

engasjement, heiagjeng, «fair play», eller lignende. Da får en bedre inkludering og bedre 

oppmøte. 

 Ny programstyrerepresentant 

o Med tanke på at Stefan er på utveksling trenger vi ny programstyrerepresentant. 

Marte har vert i styret før, og kan av den grunn greit sitte. Med tanke på at 

studentrepresentantene skal sitte i en periode på 2 år, kan vi ikke ha en person som 

sitter dette semesteret for så å sitte i 2 år. Av den grunn har vi en representant dette 

semesteret og så får neste års styre velge ny representant. 

 Elisabeth og Stefan ønsker attest på at de har vært i styret i Nanos. Vi ønsker da å skrive en 

form for «mal» som alle representanter i Nanos får med seg, og hvor en så kan fylle ut med 

ekstra informasjon/mer detaljert informasjon om hva som er gjennomført. 

o Få et UiB-stempel på for å gjøre at det ser mer autentisk ut. 

 Besøk fra Stord VGS – Sveinung kan stille opp, han får med seg noen andre. 

 Hansatur 

o Første mulighet var torsdag 18. april klokken 15.00 

o Vi stiller oss positive til tidspunktet og får nok fint med oss folk 

 Spillkveld 

o Arrangerer spillkveld 12. februar og 12. mars 

 


