
 

Styrereferat – 18.10.2016 
 

Tilstede: Marianne Stokka, Odd Ekre, Inger Lise Meisingset, Hannah Benus, Jan-Lukas Førde og 

Jonathan Hemstad.  

Innhold: 

- Julebord 

- Fellesbilde 

- Hyttetur 

- Publecture 

- Filmkveld 

- Beer pong 

- Nanolunsj 

- Hjemmeside 

- Instagram 

- Genser 

- Flere arrangement 

- Til neste gang 

Julebord: 

- Vi får leie Grand gratis, men kan ikke ha medbrakt drikke og vi må bestille mat gjennom 

de så det blir dyrere.  

- Det koster 675 per pers, men hvis det bare er pinnekjøtt koster det 550kr, vin koster 80 

og øl 68 kr.  

- Gjennom SiB kosta det i fjor ca 12000 for 40 stk. Hvis vi har det på matnat tar vi ca 250-

300kr per pers.  

- Burde booke rom på Realfagsbygget e.l tilfelle vi ikke skal ha det på Grand.  

- Sjekke om det finnes lokaler på Haukeland vi kan leie.  

- Arrangere julebord 18/19 november.  

Fellesbilde: 

- Sende de til Knut Børve 

- Marianne må få det tilsendt av Thorstein så hun kan legge det ut på facebook.  

Hyttetur: 

- SiB har fremdeles ikke svart 

- Andre hytter koster mye 



Publecture: 

- Tore Skodvin har fortsatt ikke svart 

- Petroliumsteknologi og fysikk har spurt om de kan være med på Publecture med Morten 

Førre.  

- Publecture er i uke 44  

- Vi må finne et sted å lage plakater og arrangement  

Filmkveld: 

- Marianne må ha tilgang på studentkortet for å komme seg inn i Auditorium 1 

- Vi må lage meningsmåling for å bestemme film, vårt forslag er.. The Big Short?  

- Jonathan har ansvar for å finne film.  

Beer Pong: 

- Veldig gøy! Litt lite oppmøte fra Kjemi. Ikke så mange av de nye nanostudentene som 

har et forhold til de nye kjemistudentene.  

- Ny beer pong senere, med Mire? 

Nanolunsj: 

- Jonas må fikse! 

Hjemmeside: 

- Inger Lise har fått tilgang 

Instagram: 

- Prøver å legge ut bilder fra hvert arrangement 

Gensere: 

- Sjekke pris på glidelåsgenserne fra fadderuka 

- Prøver å lete etter billige gensere fra sider som sender fra Norge. Kan sende genserne til 

trykk senere. 

- Må ordne oppløsningen til logoen 

- Grå genser med svart trykk? 

Flere arrangement: 

- Juleverksted og ølsmaking? 

- Siste uke i november? 

Til neste gang: 

- Jan-Lukas sjekker rom på Haukeland og om det passer med datoene.  



- Hannah lager poll til julebord om det passer for flest 17., 18. eller 19. November, og 

kontakte SiB eller lignende for å sjekke priser.  

- Hannah fortsetter å sjekke hytte 

- Jonathan snakker med Integrerbar om Publecture 

- Jonathan snakker med Tore Skodvin om Publecture 

- Jonas lager plakat til Publecture når vi ved sted og tid 

- Jonathan finner film 

- Hannah lager meningsmåling over filmvalg(The Big Short? Frihetens Regn?) 

- Jonas ordner nanolunsj! 

- Jan-Lukas sjekker med fadderstyret hvor de får gensere fra 

- Marianne finner o’en i nanoslogoen.  

- Juleverksted siste uke i november? 


