
Møtereferat 
 

Fagutvalget Nanos  

Dato: 16.august 2013 

Tilstede: Simen, Mikko, Sondre, Marte 

 Evalueringsskjema av styret og dets arbeid. Mikko informerer:  

o 13 responser med ulik størrelse på svar. Kort oppsummert er tilbakemeldingen 

positiv.  

o Konstruktiv kritikk: De sosiale arrangementer kunne vært flere (viddetur, wasteland, 

hyttetur, telttur, bedre avslutning). Bedrifts dag og funfact om hvordan styret 

fungerer. Aktiviteten dabbet av i andre semester. Fastsatte møtetidspunkt for styret. 

 Julebordrapport er ferdig og klar til overlevering til nytt styre 

 Registrering i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer og organisasjons konto. Alt er 

klart til innsending, men ettersom alle styremedlemmer meldes inn med personnummer, 

venter vi til nytt styre er valgt. 

 Skrive attester til de som ønsker det. 

 Rebusløpet lørdag 17.august. Nanos stiller ikke med representanter i år. 

 Allmøte onsdag 4. september kl 16:30:  

o Ta opp evalueringsskjema og viktigheten av dette. 

o Arrangere åpne styremøter der hele nanos kan være med å diskutere?? 

o Pizza. Mikko tar ansvar for bestilling.  

o Simen lager facebook-event for å kartlegge hvor mange som kommer. 

o Lage en PP-presentasjon med agenda, og fylle ut under hvert av punktene.  

(gjennomgang 3 sept. Kl 16:15) 

 Ønske velkommen og godkjenne innkallelsen. Sjekke at 1/3 er på plass 

 Skrive ut «medlemsliste» og sende rundt for avkrysning (noen som ikke står 

på listene?). Skriv hvilket kull de tilhører. 

 Dele ut brosjyre og vissitkort. 

 Introduksjon til fagutvalget – hvem er vi og hva gjør vi? Hva har vi gjort i året 

som har gått? (ta med bilder). Vise hjemmesiden og facebooksidene. 

 Vedtekter – endringer? Må ha 2/3 flertall for endring. 

 Regnskap. Mikko presenterer. 

 Presentere resultatene fra evalueringsskjema og fremme at hvor viktige det 

er å svare på denne undersøkelsen. 

 Innspillsrunden og spørsmål? 

 Kjapp presentasjon av alle styremedlemmene. 

 Valg. Først valg av ny leder/nestleder og deretter fem styremedlemmer. 

Aktuelle kandidater presenterer seg selv og sier hvem de er, hvilket kull og 

hvilken motivasjon de har for å bli med i styret. 

 Velge studentrepresentant til programstyret. 



 Takk for i dag og overtakelsesmøte for det nye styret 

 

 Overtakelsesmøte:  

o Overrekkelse av nøkler 

o Passord til mail, nettside, dropbox, facebook, linkedin 

o Retningslinjer rundt publisering av bilder 

o http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1253981047538/p117326

8235938?visAktive=true&progId=1253969863908  

o  Prosjekter vi har hatt og vil at de skal fortsette å jobbe med: 

 Forelesningsrekke. Være gjennomført på gave til foreleser. Avtal i god tid. 

 Bedrifts dag: kontakte bedriftene i veldig god tid.  

 Springbrettfondet bevilget oss penger vi ikke brukte, men hvis bedriftsdagen 

blir arrangert i år kan det være lettere å søke igjen (Mikko har søknads mal). 

 Hyttetur med den nye SiB-hytta, bør søke umiddelbart!!! 

 Eget rom for nanos. 

 RU-representant – leder? 

 Tverrfaglig og tverr-fagutvalg samarbeid 

 Nanogym mandag kl 12-13 og nanolunsj fredag kl 12. 

 Nanofotball (møter opp etter avtale) 

 Forelesningsrekke med Pascal, rekker vi dette før eller skal vi ta det etter allmøte? 

 Spillekveld onsdag 21. august kl 18:00: 

o Navnelapper. Mikko handler inn. 

o Handle inn: kake (Marte), potetgull, brus, boller (Angelika), servietter, kopper. Mikko 

handler  

o Oppfordre til å ta med spill. 

o Bli kjent lek: Navnerunde med litt info (hva ville du gått på hvis du ikke gikk 

nanoteknologi?) 

o Sondre lager quiz. 

 Lyn-presentasjon av fagutvalget 20. august kl 16.00-17.00. Simen presenterer oss.  

 

 

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1253981047538/p1173268235938?visAktive=true&progId=1253969863908
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1253981047538/p1173268235938?visAktive=true&progId=1253969863908

	Møtereferat

