
Referat for styremøte 21.10.15

INNHOLD

1. Innhold

2. Arrangementer

a) Stipendpils Jonas

b) Julebord Jonathan, Karianne og Marianne

c) Magic-Mike Marianne

d) Midtsemesterfest Jonas og Marianne

e) Pub Lecture Tage

f) Fjelltur Fløyen Kaja og Marianne

g) Bedriftspresentasjon Tage

h) Juleverksted/Ølsmaking Jonas og Marianne

i) På Vei Einar

j) RU-arrangement Jonas og Marianne

k) Paintball Odd

3. Annet

a) Kopper og gensere Jonatan

a) Stipendpils

En suksess, men litt få oppmøtte. Fortsetter å ha stipendpils på Integrerbar hver gang det er quiz, 

som er én gang i måneden. I tillegg vil vi oppfordre nanostudenter via facebooksiden vår til å møte 

opp på quiz'en på Integrerbar annenhver tirsdag.

b) Julebord

Det er 42 påmeldte hittil, men vi vet ikke hvor mange som har betalt. Odd har ansvar for å sjekke hvem som 

har betalt. Det er dessverre færre påmeldte i år enn i fjor. Spesielt er deltagernivået på jentene lavt og det 

ble derfor bestemt at påmeldingen er åpen i 2-3 dager til. Marianne og Einar tar kontakt med Miriam og 

Galina for å spørre om de vil være med. Følgende personer har damenes og herrenes taler:

Damenes tale: Jonatan og Einar

Herrenes tale Kaja og Anne Marthe

c) Magic-Mike-kveld

En suksess! Det møtte opp ca 20 stykker selv om det var ca 40 påmeldte på facebook. Det ble vedtatt å 

arrangere en jentekveld igjen, men det tar vi til neste semester og noe dato ble ikke fastsatt. Til neste gang 

vil vi også reklamere bedre blant annet ved å henge opp plakater på doene.

d) Midtsemesterfest

Kjemisk fagutvalg vil ha Kahoot-quiz, men det vil ikke Nanos. Marianne finner en premie og rapporterer til 

Nanos om utgiftene for denne.

e) Pub Lecture

Tage har ansvar for følgende: Få oversikt over rom og tider og foredragsholderne faktisk kan stille. Videre 

må denne informasjonen sendes til Jonas (slik at han kan få laget ferdig plakatene) og Kaja (slik at hun kan 

lage et facebook event).

f) Fjelltur Fløyen

Det er fadderuke-reunion på samme dato så fjellturen flyttes derfor til onsdag 11 november. 

g) Bedriftspresentasjon

En suksess! Publikum, som var på 20-30, var veldig interessert og snakket med foredragsholder i en halv-



time etterpå. Foredragsholder var også positiv til å ha en omvisning på Prototech. Tage sender derfor en 

mail til Sofia med forslag til datoer neste semester hvor Prototech kan arrangere en omvisning for nano-

studentene på UiB.

h) Juleverksted/Ølsmaking

Arrangeres 20 november. Marianne har ansvar for juleverksted og Jonas for ølsmaking. Nanos stiller opp 

med gløgg slik at vi kan ha alkoholfri gløgg eller gløgg med egenbrakt vin. Marianne booker rom 3069 + 

kjøkkenet.

i) På Vei

Flere burde ha stilt opp på stand slik at Einar slapp å stå alene.

j) RU-arrangement

Forslag fra RU-arrangementet var å ha egne styregensere. Tanken er at dette skal heve statusen til det å ha 

styreverv noe som igjen vil trekke til seg flere styremedlemskandidater. Styret var enstemmig for dette for-

slaget og et genserdesign ble laget (jamfør Jonatan for design)

k) Paintball

Odd booker i midten av april.

ANNET

a) Kopper og gensere

Bestiller kopper og gensere fra folk samtidig. Odd lager et kopp- og genserbestillings-system. Frist til onsdag 

28 oktober.


