
Styremøte 07.10.16 
 
Tilstede: Jan-Lukas Førde, Marianne Stokka, Jonas Ekeli, Inger Lise Meisingset, Odd Ekre, 
Jonathan Hemstad, Thorstein Hanssen og Hannah Benus. 
 
Saksliste: 

- Julebord 
- Realistutvalget 
- Fellesbilde 
- Hyttetur 
- Publecture 
- Mentorordning 
- Filmkveld 
- Beerpong 
- Hjemmeside 
- Neste gang 

 
Julebord:  
Jan-Lukas kan ordne Grand gratis dersom vi bestiller mat gjennom Grand. Styret stiller seg 
foreløpig positivt til leie av Grand. 
 
Realistutvalget: 
Jonas og Inger Lise er meldt på tillitsvalgtseminar. 
 
Fellesbilde: 
Torsdag, 13. oktober 10:15, Torstein stiller med kamera. 
 
Hyttetur: 
Enda ikke mulig å bestille SiB-hytta via nettside. 
 
Publecture: 
Jonathan har snakket med Morten Førre som er interessert i å holde pub lecture. Tore 
Skodvin har vi ikke fått tak i. Torsdag, uke 44 er mest aktuell for Morten og Nanos. 
 
Mentorordning:  
Facebook-gruppe for faglig diskusjon vil i stedet bli opprettet.  
 
Filmkveld:  
Tivoli er opptatt på aktuell dato, og filmkveld blir derfor på AUD 1. Hanna lager arrangement 
og Marianne bestiller rom (21. Oktober).  
 
Beerpong med KFU: 
Kopper og pingpongballer må kjøpes inn. Snacks kjøpes ikke inn men tas med dersom noe 
finnes på lageret.  
 
Nanolunsj:  
Onsdag kl. 12:00, Jonas har hovedansvar for å informere.  



 
Hjemmeside:  
Inger Lise og Jonas skal ordne tilganger og begynne på ny layout til hjemmesiden. 
 
Neste gang: 

- Jan-Lukas: Holde kontakt med Grand angående Julebord mtp. priser på mat og 
drikke. Sjekker ut priser på glidelåsgenser fra leverandøren som brukes i fadderuken 

- Thorstein: Ha med kamera til felles bilde torsdag 13. Oktober. Han skal også gå på 
”fotovandring” for å finne en passende bakgrunn til fellesbildet.  

- Jonathan og Thorstein: Ringe til div. bedrifter med sponsortilbud før neste møte. 
- Hannah: Lager arrangement for filmkveld. 
- Marianne: Bestiller rom (21. Oktober) til filmkveld. 
- Jonas: Snakker med Gyrd-Ørjan Sture om priser på trykk til gensere. Informerer om 

nanolunsj onsdag kl. 12:00. Hjelpe til med hjemmesiden. 
- Inger Lise: Ordne tilgang og starte på ny layout på hjemmeside 
- Odd: Skal gå gjennom fjorårets budsjett for julebord og lage forslag til dette årets 

budsjett.  


