
Styrereferat – 22.05.2017 
 

Tilstede: Jonas Ekeli, Inger Lise Meisingset, Marianne Stokka, Odd Ekre og Jonathan Hemstad. 

Fraværende: Hannah Benus, Thorstein Hanssen og Jan-Lukas Førde. 

Saksliste: 

- Gensere 

- Brosjyre 

- Siste arrangement 

- Hyttetur-referat 

- Annet 

- Allmøtet 

- «Året som har vært» 

- Til neste gang 

Gensere: 

- Har oversikt over hvem som har betalt og fått genser 

- Fikk 2 stk i feil størrelse, venter på ekstra gensere i riktig størrelse fra produsent 

- Gir beskjed til de som ikke har hentet at de kan kontakte Marianne 

- Fått faktura, den kan betales med en gang 

Brosjyre: 

- Inger Lise har fått intervju av Thorstein, må sende de til de ferdig utdannede 

nanostudentene. 

Økonomi: 

- Ikke fått inn alle penger enda 

- Legger ut regnskap når alt er klart 

Siste arrangement: 

- Siste arrangement idag 

Hyttetur-referat: 

- Ferdig skrevet, må legges ut 

Allmøtet: 

- Starten av september, må sende varsel 2 uker før 

Annet: 



- Har sagt ifra til fadderstyret at vi vil delta i rebusen. Må sende inn hvilken post vi vil ha, 

og mest sannsynlig skal vi dele med kjemi.  

- NTNU sitt Bucky Ball har påmelding i august, så det nåværende styret vil representere 

Nanos siden det holdes i september og det nye styret bestemmes ikke før i september. 

Mulig sponsing fra instituttet slik kjemi fikk da de var på lignende tur.  

«Året som har vært»: 

- Viktig å fortsette å ha styrekvelder slik at det blir et godt sosialt samhold i styret. 

- Kan bli problematisk å ha ferske kjærestepar i styret 

- Bra å bruke privatbiler og rutebuss til hyttetur i stedet for å bestille felles privatbuss 

- Må sette av penger til roll-up neste semester 

- Må få ut mer bilder på instagram, gjerne av faglig innhold. Prøve å få bilder fra nano100 

prosjektene. Informere studentene om at de kan sende bilder til sosialtansvarlig som 

kan legges ut.  

- Avklare hva den offentlige facebook-siden til Nanoteknologi skal brukes til og få den 

aktiv.  

- Bedre lokaler til julebord, for eksempel Overlegen på MOF. Eventuelt bruke kantinen på 

IFT igjen. 

- Kan være fordel å gi rollen som sponsoransvarlig til en student som har mer erfaring ved 

studiet, det gjør jobben mye lettere enn for en førsteårsstudent.  

- Må planlegge hvem fra styret som skal inn og prate i klassemottaket. 

- Må ha nytt møte i starten av neste semester.  

 


