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INNHOLD

1. Innhold

2. Arrangementer
a) Juleverksted og ølsmaking Marianne
b) Hyttetur Marianne og Jonathan
c) Fotturer Avvikles
d) Pub lecture Tage
e) NANO100-kveld Jonatan, Einar og Tage
f) Quiz Jonas
g) Stipendpils Avvikles
h) Filmkveld ---
i) Julebord ---

3. Annet
a) RU

I. Fagkritisk dag Einar
II. Utvekslinger ---

b) Gensere Jonatan
c) Gymsaltiden Kaja
d) Kick-off uka Jonatan

ARRANGEMENTER

a) Juleverksted og ølsmaking
Marianne handler det Marianne og Kaja snakket om. Kaja tar med ting fra lageret og lager event. 

b) Hyttetur
Styret ble enige om at buss til hytta er inkludert i prisen for hele oppholdet, dermed vil det ikke 
være mulig å få redusert pris hvis man velger å ikke ta bussen opp. Det vil koste 450 kr for 
påmeldingen. Odd lager et påmeldingsskjema og sender dette til Kaja som sender mail til alle 
nanostudenter med påmeldingsskjema og generell info om hytteturen.

c) Fotturer
På grunn av lite oppmøte på fotturene vil det ikke bli arrangert fotturer neste semester.

d) Pub lecture
Etter forslag fra nanostudenter og etter ønske fra enkelte i styret vil vi forsøke å arrangere pub 
lecture'er med mer nanorelaterte emner. Det ble blant annet foreslått å bruke masterstudentene 
på nano.

e) NANO100-kveld
Jonatan kom med et forslag - som resten av styret var positive til - om å arrangere en nanokveld 
for NANO100-studentene neste semester. Dette vil være en kveld hvor fjorårets NANO100-
studenter holder foredragene sine for årets studenter. Arrangementet vil være alkoholfritt og det 



er førsteårsstudentene som er målgruppa, men studenter fra tidligere kull er velkomne og ønsket. 
Jonatan spør Knut Børve om hva han synes om en slik nanokveld og om eventuell input til hvordan 
arrangementet kan foregå.

f) Quiz
Etter at det har møtt opp få på quizen har styret bestemt seg for å reklamere mer. Vi skal 
gjennomføre 2 konkrete tiltak for å rekruttere flere til quizlaget: 1. Jonas skal lage egen quiz-
gruppe på face og 2. Det skal være tydelig i innlegg og PR at man kan vinne premier.

g) Stipendpils
Av samme grunn som fotturene arrangeres det ikke stipendpils. Istedenfor konsentrerer vi oss mer 
om quiz'en og lar dette erstatte stipendpilsene.

h) Filmkveld
Styret vil arrangere en filmkveld for alle nanostudentene tidlig neste semester.

i) Julebord
Jonatan sender bilder til Jonas. Anstendige bilder legges ut på hjemmesiden. 

ANNET

a) RU
I. RU, i samarbeid med fagutvalgene, skal arrangere fagkritisk dag neste semester hvor 

studentene skal sette kritisk søkelys på fagene. Einar har ansvar for debattinnlegg

II. RU har fått et ønske fra ledelsen om å sette søkelys på det lave antall studenter som drar på
utveksling. UiB vil være et internasjonalt universitet, derfor er dette lave antallet 
problematisk og ledelsen ønsker å øke antall utvekslinger. Styret i nanoteknologisk 
fagutvalg har inntrykk av at mange nanostudenter drar på utveksling og det vil derfor ikke 
legges fram forslag til hvordan vi kan øke antallet utvekslinger. 

b) Gensere
Jonatan har sendt genserne til trykk, men Kaja må sende purremelding. Vi venter med betaling til 
vi får svar på purringen.

c) Gymsaltid
SiB spurte styret om vi ville fortsette å ha gymsaltid på SiB, men siden tilbudet ikke har blitt tatt i 
bruk av nanoteknologistudentene så ble det bestemt at vi sier fra oss saltiden.

d) Kick-off uka
Styret oppfordrer Nanostudenter til å henge sammen i Kick-off uka. Jonatan sjekker når Kick-off 
uka starter og sender mail til nanostudenter om dette.


