
Styremøte 01.11.16 
 
Tilstede: Jan-Lukas Førde, Odd Ekre, Marianne Stokka, Thorstein Hanssen, Jonas Ekeli, 
Jonathan Hemstad og Inger Lise Meisingset. 
 
Fraværende: Hannah Benus 
 
Saksliste: 

- Julebord 
- Sponsor 
- Hyttetur 
- Publecture 
- Nanolunsj 
- Gensere 
- Juleverksted og ølsmaking 
- Hjemmeside 
- Til neste gang 

 
Julebord: 

- Avstemning viser lørdag 19.11.  
- Mat; Stabburet Catering har mest mat for pengene, kostnadsfri levering hvis det er i 

Bergen.  
- Pris for julebord per pers blir 300kr, 350kr for de som ikke er medlem av Nanos.   
- Må finne vegan/vegetar alternativ 
- Lokale: Studenthuset Gade på Haukeland, er åpent til 0200. Undersøk om vi kan 

booke selv om vi ikke tilhører MOF.  
- Pynt og underholdning: Damene og herrenes tale og takk for maten tale. Finne noen 

til å holde de. (Thorstein og Hannah). La frem lapp med utfordring til noe man skal 
gjøre i løpet av kvelden. Guttene synger O helga natt, jentene synger En stjerne 
skinner i natt, men foreslår å bytte til f eks All i want for christmas is you. Ha bordkort 
så man sitter litt blandet men fremdeles ha f eks 2+2 fra samme trinn på samme 
bord. Quiz?  

- Påmelding til julebord, prøve å legge det ut før helgen. Påmeldingsfrist er innen 
søndag kveld.  

 
Sponsor: 

- Ikke sendt ut brosjyrer enda fordi produktet er ikke helt ferdig. 
- Trenger hjelp til oppsett av brosjyre for at det skal være profesjonelt nok. 
- Snakk med Knut Børve om å få hjelp.   

 
Hyttetur: 

- Booking siden til SiB-hytten er ikke oppe enda. De vil ikke ta imot bestillinger før 
siden er åpen og det vil ikke skje før om noen uker.  

- Alternativ kan være å låne en privat hytte av en av nanostudentene.  
 
Publecture: 

- Eventet blir på Torsdag, litt kort varsel men prøve å få med så mange som mulig! 



- Marianne sender mail til alle for å minne om arrangementet.  
- Prøv å få med andre studenter enn nano og. 
- Send mail til Ptek og Fysikk og minne om at arrangementet er lagt ut(Jonathan), alle i 

styret må være der før klokken 20.  
 

Nanolunsj: 
- Hvis ikke Jonas kan så kan vi andre arrangere 
 

Gensere: 
- Har funnet logoen på Google Drive 
- Jonas har ikke fått snakket med sin kontakt enda 
- Bestille gensere separat og trykker etterpå 
- Fadderstyret brukte Briskeby media 
- Finne ut hvor mye det koster fra de.  

 
Julebord og ølsmaking: 

- Siste helg i november 
- Booke pi i 4 
- Lage vafler? Lapper? 
- Lage arrangement ca 2 uker før 

 
Hjemmeside: 

- Tilbakemeldinger? 
- Bra, mangler bare sponsorinfo.  

 
Til neste gang: 

- Marianne må poste publecture på Nano sin facebook-side 
- Thorstein og Hannah bestiller mat etter påmeldingen er lukket 
- Jan-Lukas undersøker lokalet 
- Marianne og Jonas må fikse statuttene 
- Hannah og Thorstein planlegger underholdning til julebordet 
- Odd legger ut påmelding til julebord 
- Thorstein snakker med Knut Børve om sponsorbrosjyre 
- Marianne snakker med nanostudent om lån av privathytte 
- Marianne sender mail for å minne om publecture 

 
 
 
 


