
 

Styrereferat – 26.01.2017 
 

Tilstede: Marianne Stokka, Odd Ekre, Inger Lise Meisingset, Hannah Benus, Thorstein Hanssen 

og Jonathan Hemstad.  

Fraværende: Jonas Ekeli og Jan-Lukas Førde 

Saksliste: 

- Sponsor 

- Arrangement 

- Hyttetur 

- Spillkveld 

- Genser 

- Annet 

- Til neste gang 

Sponsor: 

- Snakket med studieveileder og instituttleder, blir henvist videre til de tidligere 

nanostudentene som har laget brosjyre.  

- Lage ny layout og sende til print. 

- Først og fremst snakke med bedrifter 

- Etter vi har lagd litt oppmerksomhet rundt oss selv hos bedrifter kan man invitere til 

næringslivsdag for nanostudentene.  

- Thorstein lager en mal på brosjyre. 

Arrangement: 

- Jonas er arrangementskoordinator, sender inn til Tamara 

- Beerpong fredag 10. mars, snakke med Mire 

 

Hyttetur: 

- Minne studentene på at det må betales 

- Èn ledig plass som utlyses 

- Lage arrangement med de som er påmeldt  

- Melde inn til Tamara 

- Finne bussrute så man kan reise sammen 

- Innkjøp av mat; handle på Rema, passe på at de med allergier og andre behov sier ifra så 

vi kan ta hensyn til det. 



- Har noe hermetikk liggende fra i fjor som kan tas med 

- Ha et møte før hyttetur for å ordne alt ferdig (handle mat osv) 

- Kan lage opplegg til hytteturen tilfelle det blir dårlig vær 

- Jonathan har ansvar for å skrive opp handlelisten fra i fjor 

- Ta med spill og anlegg. 

- Påpeke i arrangementet at det ikke er drikkepress 

Spillkveld: 

- Torsdag 23. februar 

- Ta med spill 

Gensere: 

- Jonas og Jan-Lukas har ansvar for å lage mal for genser, finne priser, legge ut oversikt så 

studentene kan si hvem som vil ha. 

Annet: 

- IAESTE har forespurt om vi kan legge ut innlegg fra de på Nanostudenter på UiB 

- SiB Studentliv har tilbud til studentorganisasjoner, workshops og kurs. Kunne avtalt 

spesifikt for nanostudenter. 

- Få mer liv i facebooksiden 

 

Til neste gang: 

- Gensere – Jonas og Jan-Lukas 

- Innhold og mal til brosjyre – Thorstein 

- Arrangementskoordinator – Jonas  

- Hyttetur – Hanna lager arrangement 

- Handleliste – Jonathan & Odd 

- Spillkveld arrangement – lage etter neste styremøte 

- Beer-pong – Hanna og Marianne fikser med Mire 

- Intervju med tidligere masterstudenter – IL & Thorstein 

- SiB studentliv – avtale opplegg for nanostudenter - Jonathan 

 


