
Referat for styremøte 06.04.16 
 

 

INNHOLD 

1. Innhold 

 

2. Arrangementer 

a. Filmkveld  Jonas 

b. Paintball  Jonathan og Odd 

c. Mexico-fest  Einar 

d. Integrerbar-fest Jonas 

e. Publecture  Jonathan og Kaja 

f. Bedriftsbesøk  Jonathan 

 

3. Diverse 

a. Purity   Jonatan og Kaja 

b. RU   Jonas, Jonatan og Marianne 

c. Instagram  Odd 

d. Kopper   Odd 

 

 

ARRANGEMENTER 

 

a. Filmkveld 

Jonas har booket auditorium 1 og fikser brus, popcorn og kjærlighet. Går av stabelen 8 april. 

 

b. Paintball 

Det er foreløpig 8 påmeldte til paintball’en, men vi regner med at flere vil melde seg på. Når det 

gjelder reise til så tar vi bybanen 16.25 i fra festplassen til paintball-lokalet. Der får vi en halvtime 

med sikkerhetskurs før vi får 2 timer med spill. Vi regner med å være ferdige 20.00. Hver deltager får 

300 kuler. Siden bussen hjem ikke går før kl. 21.46 prøver vi å skaffe biler som kan kjøre oss hjem. 

Jonathan og Odd har sagt seg villige til å høre rundt om de ikke kan få låne et par biler. Utgifter for 

bensin dekkes selvfølgelig av Nanoteknologisk fagutvalg. 

 

c. Mexico-festen 

Festen flyttes til 4 mai på grunn av en kollisjon med andre arrangementer. Einar booker h-bar. 

 



 

 

d. Integrerbar-fest 

Arrangeres 29 april. Det skal avholdes et møte i løpet av denne eller neste uke der en eller to 

representanter fra hvert fagutvalg har festen som fast oppgave. Jonas melder seg som en av 

representantene. Midlene til festen kommer fra Integrerbar. Festen inngår i en konkurranse fra 

Integrerbar om hvilket institutt som kan lage best fest. 

 

e. Publecture 

21 april fra 19.00 til 20.00 har Vidar Jensen lyst til å ha publecture. Integrerbar er ledig da og 

arrangementet er åpent for alle. Jonathan booker. Kaja har også et innlegg.  

 

f. Bedriftsbesøk.  

Christian Michelsen har ikke svart Jonathan. Jonathan må derfor ringe dem hvis han skal ha en sjanse 

for å bli svart.  

 

 

DIVERSE 

 

a. Purity 

Kaja og Jonatan har vært i møte med Purity fra USA. Purity bruker titandioksid og et annet stoff som 

de sprayer på overflater som renser dem. NOx spaltes over til andre ting pga. titandioksid sine 

fotokatalytiske egenskaper. Purity Norge er interessert i nanoteknologistudentene på UiB.  

 

b. RU 

Det er valgt nytt styre og ved neste møte skal de forskjellige vervene bestemmes. Jonas og Marianne 

er vararepresentanter til Jonatan.  

 

c. Instagram 

Odd har ansvar fram til neste møte. Jonatan har ansvar fra og med neste møte.  

 

d. Kopper 

Odd forsøker fortsatt å få tilbake momsen for koppene vi bestilte. 

 


