
Wednesday 10 February 2016

Nanos referat

Spillkveld 
- Jonas lager vaffelrøre

Hyttetur 
- Buss er bestilt og henter 16:30 utenfor RFB. Betaling av bussen skjer etter turen. 

Henter i Furudalen 13:00.

- Konkurranse om å lage nanosang: Premien er verdien av en hyttetur. Sangen må 
være inne innen søndag 21. før kl. 20:00. De sendes inn til Odd. Panelet vet ikke 
hvem som eier hvilken sang. Kaja lager innlegget. Kriterier er: kjent melodi, minst to 
vers (er også flott med et refreng), 

- Jonathan setter sammen sanghefte. Nystemten må være med.

- Jonathan, Odd og Marianne setter sammen handleliste.

- Jonas tar Quiz

Quiz (Integrerbar) 
- Forrige gang gikk dårlig pga. lite plass på Integrerbar.

- Må være der senest 19:00. Jonas oppfordrer til dette.

Kopper 
- Odd prøver litt mer å få igjen merverdiavgift på kopper.

- Folk har ikke betalt for alle koppene. Odd sender ut ny epost om betaling.
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Instagram 
- Må skjerpe oss på den.

Rapport fra julebord 
- Odd lager rapport.

Fagkritisk dag 
- Høre med Hege om man kan ha mat. Tage forbereder et forslag til programstyret med 

hva som skjer på dagen. Opplegget skjer et sted mellom 13:00 og 16:00, to timer. 
Programstyret skal kommet med et lite innlegg om hva de holder på med og skape 
synlighet og gjennomsiktighet. Deretter kan noen fra programstyret ta imot spørsmål 
angående studiet og faget generelt.

Publecture med Lars Herfindal 
- Kaja spør om Lars kan 17. mars.

- Skaffe kvarteret (?)

Tur til Europa 
- Jonas finner ut hva ansvar nanos som Brønnøysundregistrert foretak har som ansvar 

på en reise til et billig land i Europa. Og om det er gjennomførbart, hvor dyrt.

Nanolunsj 
- Jonatan tar seg av oppfordring til nanolunsj.

- Mellom 12:00 og 14:00 på mandager.
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