
Nexus møte – 08.november 2022  

Vinterlekene: 

- 1900 kr for billett  

- Fase 3 av planleggingen til vinterleker 

- Naturviterne var interessert i å sponse, eneste krav var at de ville ha like stor logo som tekna 

(15k) 

- Tekna ville sponse, men på betingelsen at de skulle få nye medlemer (sponse 15k) 

- Ru komme med kanskje 10k hvis de vil bli med å sponse vinterlekene (De skulle ha et ,øte for 

å snakke om det) 

- Penger fra Sammen, 150 kr per person for hver natt 

- Avreise mandag kl 10 eller kl 13  

- Det skal være 3 aktiviteter hvis man ikke står på ski 

- Rabatter for alkohol? 

- 2 omganger for salg av billetter (2 uker etter mjøllnir Julebord, januar) for dekke depositum. 

Første slipp 600kr, og resten på andre slipp. Maksimalt 1900kr 

- Egne billetter for bare aktivitetene, pga. folk kan ha hytte. (40-50 billetter) 

- Bygge stemning rundt dette her      

- Begynne å promotere etter julebordet til mjøllnir 

o Vinterlekene er på en måte Fadderuke 2.0 

o Se tidligere innlegg av vinterlekene for eksempel 

- Nexus må ut med 15k i sponsing 

o Navneliste av folk som har betalt 

- Sebastian skal høre om Nito vil sponse oss? 

- Andre sponsorer? 

o Red bull  

o Bare å komme med forslag! 

- Tirsdag 7 februar kick off  

 

RU: 

- Signert med REKOM 

- Det skal bli opprettet en privat facebook gruppe som at folk skal ha tilgang til godene med 

rekom 

- Noen må passe på at bare matnat studenter er i gruppen 



- Rekom oppdatere listen sin de 2 første ukene også må vi sende en melding når nye har meldt 

seg inn 

- Bruke google form for å få informasjonen vi trenger til rekom 

 

Annet: 

- Generalforsamling (nexus): 22.november tirsdag  

o Må ha ny ordstyrer (leder) 

 

 


