
Referat for styremøte 04.11.2015

INNHOLD
1. Innhold

2. Arrangementer
a) Publecture Tage
b) Mentor-ordning Einar
c) Fløyen Marianne
d) Stipendpils Jonas
e) Julebord Jonathan, Karianne og Marianne
f) Juleverksted/ølsmaking Marianne
g) Movemberlag Jonas

3. Annet
a) Nettsiden Jonas
b) Kopper og gensere Jonatan
c) RU Jonatan

ARRANGEMENTER

a) Publecture
Tage har det meste under kontroll og er klar. Etter innspill fra Einar vil Tage forberede en liten presentasjon 
av Simen. Odd kjøper Twist til Simen.

b)   Mentor-ordning
Selv med lite oppmøte vil vi fortsette med mentor-ordningen til neste semester. Mentor-ordningen 
arrangeres kun to ganger til dette semesteret.

c) Fløyen
Arrangeres onsdag 11 november. Marianne må lage event.

d) Stipendpils
Arrangeres tirsdag 17 november på Integrerbar. Jonas oppretter arrangement.

e) Julebord
Alt under kontroll. Mat er bestilt. Karianne ordner med bordkort. Einar spør Karianne om hun har ordnet 
med musikk og dessert. Kaja må nevne i velkomsttalen at fristen for bestilling av genser og kopp går ut i dag 
[6 november 2015].

f) Juleverksted/ølsmaking
Avholdes 20 november. Marianne har ansvar. Budsjettet ble fastsatt til ca 500 kr noe Odd informerer 
Marianne om. Marianne oppretter arrangement hvor hun blant annet informerer om at hvis man skal være 
med på ølsmakingen så må man ha med en øl.

g)   Movember
Jonas foreslo å lage et nanos-movemberlag og ble følgelig utpekt som president for dette laget av styret. 
Tanken er å lage og melde laget på den offisielle movember-siden. Dette får Jonas ansvar for i kraft av 
presidentvervet sitt.

ANNET



a) Nettsiden
Jonas har oppdatert nettsiden med en fantastisk stilig layout og det ser ikke ut som om den ble laget av de 
nå utdødde dinosaurene lenger. Jippi! :D Jonatan foreslo å separere den fete skriften i tittelen fra den ikke-
fete skriften noe resten av styret var enige i. Jonas vil derfor bruke 1 minutt på å gjøre denne endringer.

b) Gensere og kopper
Det er registrert 17 bestillinger, hvorav 15 er for gensere. Fristen er fredag 6 november og vi utsetter den 
ikke noe Jonatan deler på face og sender mail om. Kaja nevner også at fristen utløper denne datoen (se 
«Julebord»)

c) RU
Universitetsbiblioteket skal flyttes innen 2 år til hangaren. Læringssenteret fjerner mange leseplasser og 
minglearealer. Hvordan vil vi at det skal være? (Jonatan skrev ned forslagene)

Etter spørsmål fra Jonathan angående en del aspekter ved fadderuka kom Jonas med et forslag om at 
fadderne skal slutte å ta imot bestikkelser som for eksempel å ta i mot shots på pub-crawl og massasje av 
fadderstyret. 

Mjøllnir trenger frivillige til Vinterlekene sine. Hvis man er interessert bes man om å ta kontakt med Jan 
Magne Cederstrøm, leder Mjølnir, om frivillig verv til Vinterlekene. Jonatan har ansvar for å informere 
nanoteknologistudentene om dette.


