
Referat for styremøte 09.03.2016 
 

INNHOLD 

1. Innhold 

 

2. Arrangementer 

 

a. Hyttetur    Marianne og Jonathan 

b. Publecture    Jonatan og Kaja 

c. Nanolunsj    Jonatan og Einar 

d. Stipendpils    Jonas 

e. Hansa-tur og fagkritisk dag  Einar 

f. Paintball    Odd 

g. Meksikansk fest   Kaja, Marianne og Einar 

h. Filmkveld    Jonas 

 

3. Annet 

a. Instagram    Jonathan 

b. Programstyret   Marianne og Tage 

 

 

 

ARRANGEMENTER 

 

a. Hyttetur 

I kjølvannet av hytteturen har Marianne og Jonathan fått ansvaret for å lage en rapport over 

hvordan det gikk og nyttige erfaringer det neste styret kan ta med seg videre. Noen punkter som 

burde være med i rapporten (etter innspill fra styret) er: 

- Mer brød til neste år.  

- Riktig pizzabunner.  

- Ansvarlig for rydding before naptime.  

- Neste år; vennlig oppfordring på FORHÅND om ikke å bli spy-full.  

- Til neste år; det er som regel ikke et presserende behov for å lage store planer (slik som å 

planlegge fellesleker og konkurranser), men det er greit å ha noe i back-up.  

- Oppvaskmaskinen bruker lang tid på å slå seg på (Den er IKKE ødelagt). 

- Bestilling av buss; man må ettertrykkelig si at bussjåføren må kjøre helt opp til parkeringa til 

alpint-anlegget.  

 

b. Publecture 

Vidar Jensen vil gjerne ha holde en publecture. Jonatan snakker med Pascal 10.03. Morten Førre 

mener han ikke har fått noe mail om publecture. Kaja skal mase på Lars. 



 

c. Nanolunsj 

Jonatan proklamerer en anelse indignert, men uten en defensiv holdning, overfor styret at han 

kommer til å fortsette å være dårlig til å gjøre jobben sin pga. uforutsigbar hverdag. Einar tar over 

ansvaret for nanolunsj og passer på å poste rundt lunsjtider. Hvis Einar vil ha juice så ta kontakt med 

Jonatan.  

 

d. Stipendpils 

Etter grundig analyse av spørreundersøkelsen har vi bestemt oss for å arrangere stipendpils igjen. 

Jonas får ansvaret og lager event før helga. Arrangeres torsdag 17.03 på Kvarteret. 

 

e. Hansa-tur og Fagkritisk dag 

19 personer møtte opp på Hansa-turen. Det oppstod en del problemer fordi Einar dreit seg ut. På 

tross av dette var styret enige om at det var veldig hyggelig. Til neste gang; ring på forhånd og bekreft 

avtalen med Hansa. Det kom ikke så mange på fagkritisk dag.  

 

f. Paintball 

Arrangeres fredag eller lørdag i midten av april, 15 april eller 16 april. Odd ringer og booker. 

 

g. Meksikansk fest 

Arrangeres 29 april. Arrangeres hovedsakelig for nanostudenter men kan ta med følge. For at vi skal 

kunne ha Piñata på festen skal det arrangeres en Piñata-lage-kveld med styret. Vi arrangerer på H-

bar selve festen på h-bar. Kaja og Marianne har ansvar for dekorasjon og rekvisita. Einar har ansvar 

for arrangementet og fikser naturligvis booking også. 

 

h. Filmkveld 

Arrangeres 1 april. Jonas Legger ut åpen poll på face over hva vi skal se. Jonas får ansvar for å booke 

rom.  

 

 

ANNET 

 

a. Instagram 

Jonathan har ansvar for instagram fram til neste styremøte. Jonathan må legge ut minst 3 bilder. 

 



b. Programstyret 

Marianne melder seg som kandidat til å ta over Tage sitt verv i programstyret. Marianne ble 

enstemmig valgt. 

 


