
Styrereferat – 09.03.2017 
 

Tilstede: Jonas Ekeli, Inger Lise Meisingset, Hannah Benus, Thorstein Hanssen og Jonathan 

Hemstad. 

Fraværende: Marianne Stokka, Odd Ekre og Jan-Lukas Førde. 

Saksliste: 

- Sponsor 

- Genser 

- Hyttetur 

- Stipendpils 

- Publecture 

- Beerpong 

- Paintball 

- Påskefest 

- Matnat-kampen 

- Styrekveld 

- Fadderuka 2017 

- Annet 

- Til neste gang 

Sponsor: 

- Sponsorpakken er klar til å legges ut på hjemmesiden. IL. 

Genser: 

- Tatt kontakt med trykkerier, fått et tilbud på 600 kr per genser 

- Tenker å bestille 30 stk hvis det er interesse for det. 

- Mangler å kontakte Briskeby trykkeri.  

Hyttetur: 

- Ikke referat klart enda 

Stipendpils: 

- Tirsdag 14. Mars 

- Stipendpils sammen med KFU 

- På Integrerbar 

- KFU har laget Kahoot 

- Hannah lager arrangement for Nanos 



Publecture: 

- Martin Greve har tid og mulighet 27. April 

- Ikke pratet med de to andre alternativene enda 

- Jonathan fikser avtaler og leier lokale. 

Beerpong: 

- Hannah og Marianne handler inn 

- Spurt om sponsing til premie, har ikke fått svar 

- Deler utgifter med MIRE om premier 

Paintball: 

- Få ut påmeldingsskjema og frist 

- Ikke fastpris, de som møter må være med å betale 

- Odd lager påmelding og bestilling 

Påskefest: 

- Rett før påske, 06. april? 

- Åpent for hele fakultetet 

- Jonas søker støtte fra RU 

- Må lage helt konkret budsjett - Odd 

- Påskenøtter(quiz) 

- Vinneren kan få et gigantisk påskeegg 

- Kan ha mindre påskeegg på festen 

- Thorstein lager påskenøtter, «Hvor er dette?» type med powerpoint. 

- Kjøpe inn pynt(gult) 

- Legge ut arrangementet neste styremøte 

- Sende inn forespørsel til et lokale - Jonas 

Matnat-kampen: 

- Odd, Jonathan og Hannah har ansvar for Nanos 

- 31. mars 

Styrekveld: 

- Bowling! 

- Tirsdag 21. mars (foreløpig forslag) 

Fadderuka 2017: 

- Skal ha post på rebusløpet, bestemt lek.  

- Må finne ansvarlig, men det kan bestemmes senere. 



Annet: 

- Burde få Pop-up til Nanos 

- Ta opp valgmulighetene mat111,mat112 mot mat101,mat102. Kan sende forslag til 

Instituttet, først legge det frem for nanostudentene. Jonathan skriver til neste møtet. 

For dårlig informasjon om valg av mat101 og mat111 første semester, og hvilke 

konsekvenser det har hvis man tar mat111 påfølgende vårsemester.  

Til neste gang: 

- Inger Lise snakker med kopibutikken om pris for pop-up, Jonathan snakker med noen 

han visste om.  

- Jonathan må få i gang et møte angående matnat-kampen. 

- Jonas søker støtte fra RU til Påskefesten og undersøker lokaler 

- Odd lager budsjett  

- Thorstein lager Påskenøtter 

- Hannah legger ut arrangementet på «Arrangementer på Matnat» innen neste møte 

- Odd lager påmelding til Paintball og bestiller tid 

- Hannah lager eget arrangement til stipendpils med KFU på «Nanostudenter på UiB» 

- Jonas undersøker Briskeby – trykkeri 

- Inger Lise legger ut sponsorpakken på hjemmesiden 

- Jonathan skriver forslag til endring av matematikkfagene.  

- Jonathan avtaler publecture med Martin Greve og sender forespørsel til de to andre 

kandidatene.  


