
Referat fra styretmøte 09.03.15 

 

Tilstede: Anne Marthe, Elisabeth, Mikko og Ørjan 

 

Sak 1: Økonomi 

- Einar og Anne Mathe må huske å gi Mikko kvitteringer fra hhv. Spillkveld og filmkveld 

- Mikko har betalt faktura fra Tide 

Sak 2: Nanosbilde 

- Vi ønsker å ta et skikkelig bra bilde av så mange nanostudenter som mulig 

- Trenger bra kamera (og fotograf) 

- Skjer i april når gresset er grønnere og smilene bredere 

- Må skje når flest mulig kan (evt. kl 16 en dag?) 

Sak 3: Paintball 

- Mikko er i kontakt med de som har sånt 

Sak 4: Hansatur 

- Alt klart! 

- Ørjan sender ut mail om påminnelse + at en kan ta med seg en venn 

Sak 5: Orientering fra RU-møte 

- Skal skje endringer i vedtekter og plattform for komiteen som velger Foreleserprisen 

- Foreleserprisen skal også endre navn til Underviserprisen eller noe sånt 

- UiB oppretter samarbeid med Amaile Skram og/eller Katten, for å fremme at studenter 
kan komme på besøk og fortelle om studiene sine 

- Kan være at det blir et opplegg som gjør at vgs.-elever kommer for å besøke universitetet 
for å oppleve hvordan det er å være ‘student for en dag’. Kommer kanskje også til å følge 

etter studenter som viser dem akkurat det (på en gøy måte). 

Sak 6: Fagkritisk dag 

- Ørjan og Einar var på stand og syntes det gikk kjempebra 

- Hadde NANO100-poster 

- Sitat Ørjan: ‘Alle de vi snakket med skal begynne på nano’ 

Sak 7: Filmkveld 

- Arrangere påskekrim-kveld mandag 23. mars! 

- Anne Marthe fikser event 

Sak 8: Mentorordning for nanostudenter? 

- Eldre studenter kan hjelpe førsteåringene til å opparbeide seg gode studievaner (og 
hjelpe de i fag), og på den måten, både faglig og sosialt, sørge for at de ikke dropper ut 

- Kanskje en-gang-i-uken-opplegg? 

 



Sak 9: Stolzendag 

- Ha et opplegg der nanoser en gang i uken drar opp Stolzen! 

- Møtes ved fløybanen? 

Sak 10: Midtsemesterfest 

- Før påskeferien 

- Hos Mikko? 

- Mikko lager doodle og spør når et passer (24., 25. eller 26. mars) 

Sak 11: Intervjue tidligere nanoser 

- Elisabeth har lagd et googledokument (se nanos.uib) der det står noen spm. Som vi kan 
sende vi epost til tidligere nanostudenter 

- Kandidater: Thomas, Erlend, Meite, Maria, Anders, Sondre, Jonatan (master), Therese, 

Sigurd 

 


