
Referat for styremøte 24.02.16 
 

INNHOLD 

1. Innhold 

 

2. Arrangementer 

a. Hyttetur    Jonathan, Jonatan, Kaja Marianne, Jonas,

     Einar, Odd 

b. Pub lecture    --- 

c. Nanolunsj    Jonatan 

d. Quiz     --- 

e. Stipendpils    Jonas 

f. Hansa-tur og fagkritisk dag  Einar 

g. Paintball    Odd 

 

3. Annet 

a. Lek til hyttetur    Styret 

b. Tage fratrer fra stilling   Tage, Jonas, Kaja, Marianne, Jonathan 

c. Sang     Jonathan, Odd 

d. Instagram    Marianne, Jonas 

e. Kopper     Odd 

f. Spørreundersøkelse   --- 

 

 

ARRANGEMENTER 

 

a. Hyttetur 
Hytteturen arrangeres førstkommende fredag (26.02.16) og flere ting skal ordnes til da. På grunn av 

færre deltakere i år enn i fjor (31 i år mot 35 i fjor) og fordi det ble kjøpt inn for mye mat i fjor, så skal 

Jonathan lage ny handleliste. Jonathan, Kaja og Jonatan skal kjøpe inn mat på fredag. Odd må derfor 

overføre penger til Jonathan i henhold til det som er budsjettert for mat. 

Marianne har fått i oppgave å betale for hytta. Odd må derfor overføre penger til henne i henhold til 

budsjettet. 

Av aktiviteter som skal foregå på hytteturen så ble det bestemt at Jonas skal lage quiz, Einar tar med 

shot-rulett, Jonatan tar med Ingeniørspillet og høyttalere og Marianne tar med Ligretto. Videre ble det 

bestemt at styret skulle arrangere en lek før endt møte. Siste finpuss på denne gjøres på bussen på vei 

til hytta. Det oppfordres til at alle i styret bidrar med sanger til sangheftet. 



b. Pub lecture 

Styret er på utkikk etter kandidater som kan holde pub-lecture. Alumni-studenter trekkes 

fram som potensielle kandidater. Nils Åge Frøystein og Martin Greve ble også trukket fram 

som passende kandidater.  

 

c. Nanolunsj 

Jonatan har ikke tatt ansvar for nano-lunsjen og det ligger derfor dødt. Dette skal arrangeres 

oftere i framtiden. 

 

d. Quiz 

På grunn av lite pågang utgår quiz på torsdager. Quizlaget oppløses. 

 

e. Stipendpils 

Av spørreundersøkelsene framgår det at en del studenter savner studentpils-

arrangementene. Styret har derfor bestemt at dette skal arrangeres torsdag 17 mars på 

Integrerbar. Jonas har ansvar for dette. 

 

f. Hansa og fagkritisk dag 

4 stykker har meldt seg på Hansatur og Fagkritisk dag. Knut er ikke med på fagkritisk dag. Einar 

tar kontakt med Morten Førre 24.02.16. 

 

g. Paintball 

Odd må ringe snarest og booke. Fra spørreundersøkelsen framgår det at det er 19 interesserte 

studenter. 

 

  



 

ANNET 

 

a. Lek til hyttetur 

Kriterier til lag:  

- 6 lag, 5 utøvere per lag.  

- Minst en fra hvert trinn per lag, så langt det går.  

- En fra styret på hvert lag. 

 

Aktiviteter: 

- Løpe opp en bakke og ake ned i søppel-pose.  

- Kaste noe oppi en bøtte en gang på tid.  

- Lage snømann. 3 til mest kreative og 3 til største snømann. Dommer deler ut gulrot og 

gulrota må brukes.  

- Snøballkasting på Kaja: Holder på 30 sek per lag. 

 

Regler: 

- Alle på laget må fullføre øvelsen.  

 

 

b. Tage fratrer fra stilling 

Tage meddelte på møtet at han går av som faglig ansvarlig og fratrer fra vervet sitt i 

programstyret slik at han kan få mer tid til å skrive på sine memoarer. Jonathan, som er 

varamedlem, tar over vervet som faglig ansvarlig. Tage snakker med Hege Ommedal om veien 

videre. Jonas, Kaja og Marianne sa seg villige til å vurdere å ta over vervet for Tage i 

programstyret.  

 

c. Sang 

Jonathan og Odd har laget en sang som dessverre bryter med reglene satt i konkurransen. 

Sangen refuseres derfor. 

 

d. Instagram 

Nok en gang er instagram-kontoen ikke blitt brukt. Marianne har derfor ansvar for instagram 

denne uka. Jonas har neste uke. 



e. Kopper 

Odd synes det er vanskelig å vite hvor han skal begynne for å få tilbake moms. Han tar derfor 

kontakt med skatteetaten direkte. Det er foreløpig 4 stykker som ikke har betalt for kopper, 

men alle har hentet. 

 

f. Spørreundersøkelse 

Av spørreundersøkelsene framgår det at Nanoteknologisk Fagutvalg gjør en adekvat jobb.  

 


