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ARRANGEMENTER

a. Stipendpils
Flyttes til tirsdag den 13.10 fordi Tekna har sushi-kveld som mange nanostudenter skal på. 
Denne gangen arrangeres det på Integrerbar og ikke på Kvarteret.

b. Magic Mike
Arrangeres fredag den 16.10. Kaja og Marianne snakker med Tuva om å få filmene og Kaja gir 
Marianne nøkkelen til kjelleren slik at Marianne kan hente søppelposer. Marianne møter opp 
tidlig for å sjekke at alt fungerer slik det skal.

c. Midtsemesterfest
Det har skjedd en misforståelse mellom studieveileder på kjemi, KFU og Nanos. Nanos hadde 
den opprinnelige idéen om at midtsemesterfesten var for hele kjemi-linja og nanoteknologi-
linja, men kjemi trodde det bare skulle være for nanoteknologi-linja og kjemistudenter som 
har tatt KJEM110 og KJEM100 midtsemestereksamen. Studieveileder på kjemi har derimot 
kuppa arrangementet vårt og mener KFU alene står for arrangementet. Styret i Nanos ble 
enige om å opprette et arrangement der det kommer tydelig fram at Nanos står for 
arrangementet og at festen hovedsakelig er for nanoteknologistudenter og kjemistudenter 
som har hatt midtsemestereksamen i KJEM110 og KJEM100, men at arrangementet er åpent 
for alle.

d. Publecture med Anders Teigland og Vegard
Avholdes på Integrerbar. Hvert foredrag varer 20 min. Tage spør foredragsholdere om tittel og 
sammendrag som han så videresender til Jonas (Se neste punkt for mer info).



e. Publecture med Elisabeth Elje og Simen
Avholdes på h-bar. Hvert foredrag varer 20 min. Tage spør foredragsholdere om tittel og 
sammendrag som han så videresender til Jonas. Jonas lager én plakat med info om begge 
publecturene basert på infoen fra Tage med frist til onsdag 21.10. Jonas poster også 
arrangementet på face og instagram.

f. Mentor-ordning
Har vært lite oppmøte, spesielt i labjournal-uker, det ble derfor bestemt at mentor-ordningen 
ikke skal arrangeres i labjournal-uker.

g. Fjelltur Fløyen
Denne gangen går turen til Fløyen onsdag den 28.10.

h. Bedriftspresentasjon
Arrangeres onsdag den 21.10. Tage må booke auditorium 5.

i. Julebord
Arrangeres den 6.11. Flyttes fra Kvarteret til Bachelor-rommet på fysisk. Karianne kommer på 
neste møte onsdag den 21.10. Odd må snart begynne med påmeldingene.

j. Juleverksted/ølsmaking
Arrangeres 20 november.

k. Paintball
Flyttes til april.

l. PÅ-VEI
Avholdes tirsdag den 13 oktober fra kl. 11.45 til 13.30 på Realfagsbygget. Einar er 
standansvarlig.

ANNET

a. Kopper
Koppene taes opp på neste møte og i mellomtiden legger Marianne eller Jonas ut bilde på face 
med sine nanoteknologi-kopper de fikk i premie for «beste poster»-prisen de fikk ifm 
NANO100-posterne. 

b. Gensere
Istedenfor Science bitch-logo så har vi UiB-Ugla. Vi går for den Burgunderrød med «Nanos» på 
ryggen og «Nanos UiB» på brystet. Hver genser koster 280 kr å bestille, men styret tar 300 kr 
for hver genser slik at vi får en fortjeneste på 20 kr per genser som brukes på andre 
arrangementer.

c. Quiz
Jonas fremmet forslaget om å lage et nanoteknologi-quizlag. Forslag til navn på quizlaget var 
blant annet «Nano-quizology» og «Quiz-on-your-face». 

d. Nanoband
Jonas fremmet et forslag om å danne et nanoband. Forslaget ble tatt vel i mot av resten av 
styret og oppfordret derfor Jonas til å få til dette.


