
 

Styrereferat – 20.09.2016 
 

Tilstede: Marianne Stokka, Jonas Ekeli, Odd Ekre, Inger Lise Meisingset, Hannah Benus, 

Thorstein Hanssen, Jan-Lukas Førde og Jonathan Hemstad.  

Saksliste: 

- Sponsor 

- Realistutvalget 

- Matnat-kampen 

- Bli-kjent fest 

- Hyttetur 

- Stipendpils 

- Programstyret 

- Publecture 

- Hansatur 

- Gobi 

- Filmkveld 

- Fellesbilde 

- Beerpong med KFU 

- Kopper og gensere 

- Referat 

- Hjemmeside 

- Annet 

- Til neste gang 

Sponsor: 

- Thorstein har laget outline til «Sponsortilbud» som kan legges ut på hjemmesiden så 

bedrifter kan se, både som en side og som PDF. 

- Forslag til oppsett, inspirert av Vektorprogrammets oppsett. 

- Forslag til sponsing: logo på hjemmeside 

- Gjenstående: lese korrektur, «logo på hjemmeside», justere pris, lage forside 

- Lage ny brosjyre som kan sponses med logo? 

- Egen sponsorside på nettsiden med «takk til….» 

- Bedrifter kan ta kontakt hvis de har forslag til annen sponsing 

- «Nanos-støttespiller» 

RU: 



- De skal ha tillitsvalgtseminar 4. og 5. november kl 08 fredag, og tilbake rundt 16 lørdag. 

2 plasser per fagutvalg. Jonas og Inger Lise skal på seminar.  

- Presentasjoner om fakultetet, økonomi, fremtidsplaner, workshops for diverse 

fagutvalg, løse problemstillinger med andre fagutvalg, middag på kvelden og fest.  

Matnat-kampen: 

- Meldte oss på men det ble fult så vi fikk ikke plass 

- Dårlig informasjon og tilbakemelding så skal sende klage til Integrerbar 

Bli kjent fest: 

- Inger Lise har tilgang på kortet til Jan-Lukas og møter 1800 

- Kjøpe chips for 100 kr, Jonas kjøper 

- Kopper, poser og juice på lageret. 

- Skrive oppmuntrende melding på Facebook 

- Alle får med folk fra sitt trinn 

Hyttetur: 

- Bookingsiden er ikke oppe og går enda så den har ikke blitt booket 

- SiB vet ikke når siden blir oppe 

- Alle medlemmene av styre kan gå innom og se om bookingen er åpnet, men høre med 

Hannah før noen booker. 

Stipendpils: 

- Bra oppmøte 

- Arrangerer nytt arrangement neste måned 

Programstyret: 

- Fikk mail fra programstyret 

- Skal komme med SWOT-tilbakemelding, Odd og Marianne sender inn.  

- Muligheter: bredde på hvilke masterstudier man kan velge etter ferdig bachelor, ikke 

nødvendigvis nanovitenskap.  

Pub-lecture: 

- Jonathan har sendt mail til Morten Førre og Tore Skodvin – ikke fått svar foreløpig 

Hansa-tur: 

- 24. Januar kl 1200-1400. Var det seneste mulige. 

- Minst en uke før må vi gi tilbakemelding på hvor stor gruppa blir, maks 25 deltakere.  

- Jonas lager påmeldingsskjema 

- Påmelding starter rett før jul 



Gobi: 

- Vært aktivt, fortsetter å legge ut 

Filmkveld: 

- Prøver å booke rom på Kvarteret 

- Marianne prøver å lage bruker men har enda ikke fått svar fra Kvarteret, skal prøve å gå 

innom for å få tilbakemelding. Spør om vi kan ha med mat og drikke inn på rommet.  

- Bestemme ny dato, har heller stipendpils(beer-pong). Kanskje vente litt med å booke 

rom allikevel 

Fellesbilde: 

- Må ta nytt fellesbilde i oktober 

- Enten ta det der det ble tatt sist, ved Geofysen eller på Musèplass.  

- Marianne lager en poll på Facebook for å bestemme en tid som passer flest mulig 

Beer-pong turnering med KFU: 

- Finne en dato som passer 

- Prøve å booke auditorium 5 

- Stipendpils #2 (Beer-pong) 

- 14. oktober? 

Kopper og gensere: 

- Til neste styremøte kan alle ha 1. forslag hver til nytt design av gensere. 

- Prøve å finne sponsor til gensere, Thorstein.  

- Samme design på koppene 

- Lage poll for å se hvor mange som vil ha kopp, og revurdere pris. Odd fikser.  

- Forslag om t-skjorte, ikke ha dette i førsteomgang.  

Referat: 

- Inger Lise legger det på facebook og på hjemmesiden med hjelp av Jonas 

Hjemmeside: 

- Redefinere hjemmesiden ved å fjerne den sosiale delen og flytte dette til den offentlige 

facebook-siden til nanoteknologi ved uib.  

Annet: 

- Marianne skal lage poll for å finne best tidspunkt for Mentorhjelp med Nanos.  

Til neste gang: 

- Marianne lager poll for å finne best tidspunkt for Mentorhjelp med Nanos 



- Inger Lise og Jonas begynner å arbeide med hjemmesiden 

- Alle kommer med forslag til design av nye gensere 

- Thorstein prøver å finne sponsorer 

- Odd lager poll for å se hvor mange som vil ha kopp og revurderer pris 

- Marianne avtaler med KFU om Beer-pong 

- Marianne lager poll for å finne best tidspunkt for fellesbilde 

- Odd og Marianne sender inn tilbakemelding til programstyret 

- Hannah fortsetter å prøve å tak i SiB-hytten 

- Thorstein fortsetter å jobbe med Sponsor-brosjyren, prøver å få den ferdig. 


