
Styremøte referat 27.01.16 

 

INNHOLD 

1. Innhold 

 

2. Mål med semesteret 

a. Et mer inkluderende nanostudie  

b. Et suverent nanostudie 

c. Et næringslivssøkene nanostudie 

 

3. Arrangementer 

a. Fagkritisk dag  Jonatan og Tage 

b. Hyttetur  Kaja og Odd 

c. Spillkveld  Marianne 

d. Hansatur  Odd 

e. Paintball 

f. Hjelpegruppe  Einar 

g. Filmkveld 

h. Fest   Einar 

i. Publecture  Jonatan og Kaja 

j. Quiz   Jonas 

 

4. Annet 

a. Kopper   Odd 

b. Økonomi  Odd 

c. Neste styremøte 

 

 

MÅL MED SEMESTERET 

1. Få flere folk med 

a. Nanos skal arrangere flere alkoholfrie arrangementer. 

2. Opprettholde suverenitet 



a. Nanoteknologi-linja sin quizgruppe skal vinne Integrerbar sin quiz. 

3. Bedre kontakt med industrien - Nanoteknologi som utdanning må nå ut til industrien. 

Arbeidsgivere må få informasjon om hva nanoteknologer kan brukes til og hvilken 

kunnskap vi sitter med.  

a. For å nå målet vil vi prøve å arrangere bedriftspresentasjoner eller lignende 

arrangement som gjør at nano-studenter får kontakt med bedrifter og visa versa. 

 

 

ARRANGEMENTER 

 

Fagkritisk dag 

Fagkritisk dag går av stabelen den 3 mars. I den anledning vil Nanos arrangere en paneldebatt. 

Debatten vil være todelt. I første del diskuteres nanostudiet oppbygning og hvordan nanostudiet på 

UiB vil se ut i framtiden. I andre del vil det være innlegg om debatt om nanoteknologi og –vitenskap 

generelt. Her vil vi fokusere mye på hva som er «hot» innen nanoteknologi og i hvilken retning 

nanoteknologien utvikler seg. 

Etter møtet vil Nanos ta med de som skulle ønske det til Hansa for en guidet tur. Turen er uavhengig 

av fagkritisk dag, men Nanos vil også bruke turen til å «lokke» til seg flere til fagkritisk dag. 

Jonatan og Tage har ansvar for arrangementet. Etter møtet med RU på tirsdag, som Jonatan vil delta 

på, skal Tage og Jonatan utarbeide en mer detaljert plan for arrangementet. Tage spør også Hege om 

nanostudiet er villige til å spandere pizza.  

 

Hyttetur 

Jonatan bestiller buss snarest. Kaja sender velkomst-/masemail om betaling for påmelding hyttetur, 

nytt quizår, betaling for kopper og gensere og informerer om kommende arrangement. På tirsdag 

sender Odd mail til de som ikke har betalt og ber dem betale. Sender enda en fredag 5 februar. Mat 

tar vi neste møte. 

 

Spillkveld 

Alkoholfritt arrangement. Vi skal prøve å få til Cards Against Humanity via chromecast. Nanos avtaler 

og arrangere spillkveld én gang for å se hvor mange som kommer. Basert på antall oppmøtte vil 



Nanos ved en senere anledning bestemme seg for om arrangementet skal settes opp igjen. Går av 

stabelen 11 februar kl. 16.00. Marianne har ansvar. Booker 3069 + kjøkken. 

 

Hansatur 

Arrangeres 3 mars kl. 17.00 og synkroniseres med fagkritisk dag. Odd sender ut påmelding den 18 

februar.  

 

Paintball 

Arrangeres 15 april. I spørreundersøkelsen finner vi ut hvor mye folk er villig til å betale og om man 

vil dra. 

 

Hjelpegruppe 

Arrangeres 3 ganger, første uka i mars. Einar har ansvar. 

 

Filmkveld 

Arrangeres 1 april. Nanostudentene stemmer over film via facebook-gruppa. Kvelden er åpen for alle, 

men Nanos oppfordrer ikke til å ta med utenforstående. 

 

Fest 

Mot vår-fest: Piñata tema. Går av stabelen 29 april. Einar har ansvar for piñata. 

 

Publecture 

Mer faglig fokus i år. Jonatan og Kaja spør veilederne sine om noen av de vil stille.  

 

Quiz 

I inneværende semester skal det gjøres et forsøk på å lage en fast quiz-gruppe som stiller opp på 

Integrerbar hver gang det er quiz der. Dette er et av tiltakene Nanos gjennomfører for å hevde 

Nanoteknologisk Fagutvalg sin suverenitet. Jonas lager og administrerer gruppa. 

 



ANNET 

 

Kopper 

Vi gikk i minus med ca. 2500. Odd har ansvar for hvordan vi får momsen tilbake.  

Økonomi 

Vi har foreløpig ca. 17.000. Nanos har ikke fått 5000 av kjemisk institutt for oppheng av plakater. Odd 

har ansvar for å spørre Hege om penger. 

Neste møte 

Neste møte avholdes på Legal. 

 


