
Protokoll

Nexus

Møte i Nexus

Tid: Tirsdag 17. januar 2023 16:15
Sted: Seminarrom 2+3, Realfagbygget
Møteleder: Mai Lin Rykkje Bakke
Protokollfører: Markus Cirotzki

Nexus er sosialkommitéen p̊a MatNat, og er en underorganisasjon av Re-
alistutvalget (RU). Nexus er sammensatt av en representant fra de ulike
fagutvalgene ved fakultetet.

Nexus-møtene reguleres av RUs regler og vedtak fra tidligere utvalg og RUs
statutter vedtatt p̊a allmøtet.

https://ru.w.uib.no/ru-moter/regler-og-vedtak-til-realistutvalget/
https://ru.w.uib.no/ru-moter/statutter/
https://ru.w.uib.no/dokumenter/ru-moter/
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01/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dag-
sorden, saker til eventuelt og godkjen-
ning av protokoll
Vedtakssak

Hensikt:

Det skal velges en møteleder som leder møtet og styrer ordskiftet. Det skal
ogs̊a velges en referent som protokollfører møtet. Innkallingen skal god-
kjennes, dagsorden settes. Saker til eventuelt meldes her.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra forrige møte godkjennes. Innkalling godkjennes. Møteleder og
protokollfører velges fra innkomne forslag.

Vedlegg 1: Nexus-møte 22.11.2022

Utfall: Protokoll fra forrige møte godkjennes. Innkalling godkjennes. Møteleder
blir Mai Lin og protokollfører blir Markus.

02/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

Hensikt:

Orientere om Santa Lucia, fadderstyret og evt. mer.

Utfall:

• Siden RU ikkje har f̊att ett fadderstyre p̊a beina, s̊a vil noen i Nexus
bist̊a litt med arbeidet til velkomstuken.

• Santa Lucia var en suksess, men d̊arlig oppmøte av Nexus-styret.

– Prøve å gjere noke lignande med Fastelaven.

03/22-23 Plan for v̊aren 2023
Diskusjonssak

Hensikt:

F̊a p̊a plass en handlingsplan for v̊aren 2023. Hvilke arrangementer skal vi
ha, og n̊ar? Hvem skal gjøre hva, osv.

Utfall:

Handlingsplan:

• Kickoff 3. februar

http://ru.w.uib.no/files/2023/01/Referat-Nexus-22.11.2022.pdf
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• Fastelaven 19. februar

– Begynne å spre rykter om at det blir fastelavenstog uten å ek-
splisitt si det.

– F̊a med MatNat memes

– G̊a rundt p̊a RFB og dele ut fastelavensboller, lignande det vi
gjorde med Santa Lucia

• Vinterlekene 13.-15. mars

• Midtsemesterfest torsdag 20. april, med tema(?)

– P̊asketema

– Trafikklystema

– Afterskitema

04/22-23 Sosialt innad i Nexus
Diskusjonssak

Hensikt:

For å styrke samholdet og for at vi i Nexus skal f̊a noen goder av å være med
i sosialkomitéen, s̊a har vi lyst til å planlegge fleire sosiale arrangementer for
de som er i Nexus.

Utfall:

F̊a p̊a plass et system som gjer at folk bidrar meir. Kanskje ha en slags
kontrakt à la det Integrerbar har?

Forslag til sosialt med styret:

• Paint and sip

• Fangene p̊a fortet

• Bowling

05/22-23 Vinterlekene
Diskusjonssak

Hensikt:

F̊a oversikt over hvor langt vi har kommet i planleggingen av vinterlekene,
hvor mange billetter som er igjen, hva mer som m̊a gjøres og om vi skal ha
kickoff.

Utfall:
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• Kickoff er for alle.

• Sette arrangementet til en fast uke?

– Uken før p̊aske?

– Gi beskjed til alle institutter om at d̊a reiser mange studenter p̊a
Vinterlekene. Si ifra senest oktober.

– Oktober er siste sjans for å endre p̊a timeplan ifht arrangementer
siden det er d̊a de fleste instituttene setter timeplanen for v̊aren.

• Planlegging og informasjon om vinterlekene:

– Lage plakater

– Promotering av vinterlekene, f̊a med fagutvalgene enda mer. Pro-
motere kickoff. Promotere SoMe kanalene til Nexus gjennom
fagutvalgene sine SoMe kanaler.

– Hvert fagutvalg m̊a prøve å skaffe en liten sum til Vinterlekene.
Mål om 25k, men s̊a lenge det er en 500 lapp s̊a g̊ar det bra.

– Ølolympiade?

– Folk burde ta med seg alt av drikke opp, begrensede muligheter
å kjøpe der oppe

– Utvask er ikke inkludert, koster 1000 kr

– Utsjekk klokka 4.

– Mulig at Arkus vil sponse

– Orkla ville ikke sponse pengebeløp, men er med p̊a å arrangere
et event. F.eks: Grillparty

– Soundboks? Leige, l̊ane? Kontakte Soundgarden og høre om dei
vil l̊ane ut mot gratis PR.

– Samle pantepenger, pant fra Flesland? Rfb pant? Pant fra fagut-
valg?

06/22-23 Organisasjon av styret
Diskusjonssak

Hensikt:

Finne ut av hvem som skal ha tilgang til mailen, og hvem som har ansvar
for å svare p̊a mails. Se p̊a om vi burde endre hvordan styremedlemmen blir
valgt.

Utfall:
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• Lage mail til leder, nestleder, og de ulike kommiteéne.

• Komitéer:

– Vinterlekenekomité

∗ Mai Lin

∗ Ingvild

∗ Sebastian

∗ Jeremias

– Midtsemesterkomité

∗ Sara

∗ Ine

∗ Kaja/Alex

– Fadderukekomité

∗ Henos

∗ Elias

07/22-23 Fremtidige møter
Diskusjonssak

Hensikt:

Finne ut hvilke dager og tidspunkt som passer folk flest, hvor ofte vi skal
ha det og lage en møteplan slik at folk vet n̊ar møtene er og kan planlegge
rundt de.

Utfall:

Møter omtrent hver 3 uke, tirsdag klokken 16 ish.

08/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

09/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak
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