
ALLMØTE NANOS 4. SEPTEMBER 2013 
Møtereferent: Marte Caspersen Nerland 

Tilstede: 31 av Nanos 51 medlemmer. 

SAKSLISTE 
 Presentasjon av agenda og ønske velkommen.  

 Innkallelse godkjent. 

 Presentasjon av Nanos. 

 Regnskap: Godkjent! 

 Vedtekter:  

o Enstemmig vedtatt at doktorgradsstudenter skal få være med i Nanos. 

 Endring §2: «Alle studenter som er tatt opp på Bachelorprogrammet i 

Nanoteknologi, eller Masterprogrammet i Nanovitenskap, ved UiB er medlemmer. 

Dette gjelder også de som ikke fullfører studiet på normert tid, men disse må gi 

beskjed til styret om at de fortsatt er aktive studenter. Utmelding fra fagutvalget 

skjer automatisk ved endt eller avbrutt studium.» 

 Endres til: «Alle studenter som er tatt opp på Bachelorprogrammet i Nanoteknologi, 

eller Masterprogrammet i Nanovitenskap, ved UiB er medlemmer. Dette gjelder 

også de som ikke fullfører studiet på normert tid, men disse må gi beskjed til styret 

om at de fortsatt er aktive studenter. Utmelding fra fagutvalget skjer automatisk ved 

endt eller avbrutt studium. Doktorgradsstipendiater ansatt ved UiB kan søke til 

styret om medlemskap. Styret må vurdere om søkeren har en relevant stilling innen 

nanoteknologi.» 

o Inn i vedtektene med 2/3 flertall: 

 “Styret er pliktig til å holde et åpent møte for alle medlemmer av fagultvalget 

dersom det ytres et skriftlig forslag om dette av ett av medlemmene som ikke sitter i 

styret. Minst fire (4) av styremedlemmene må være tilstede for at møtet kan være 

vedtaksdyktig, og det er kun styremedlemmer som kan fatte vedtak. Innkallelse til 

dette møtet må sendes ut minst fem (5) dager før møtet avholdes. Styret trenger 

ikke innkalle til åpne møter mer enn én gang i måneden i løpet av semesteret. ” 

o Programstyre representant ingen endring. 

o Nytt avsnitt i paragraf 4 vedtatt. 

o Vedtatt at redaksjonelle endringer er greit. 

o Sletter at den stiller til ledervalg automatisk må stille til styrevalg. Kan stille hvis den vil. 

 Valg: 

o Kaia stiller som eneste til ledervalg, og dette vedtas enstemmig. 

o Sveinung er den eneste som stiller til valg som nestleder og blir dermed nestleder 

o Følgende stiller til valg som styremedlemmer: 

 Monica, Espen, Angelica, Søren, Tuva stiller og danner dermed det nye styret 

 Jonatan blir vara. 

 Møte avsluttes og det nye styret møter det gamle. 
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