
Endelig innkalling

Nexus

Møte i Nexus

Tid: Tirsdag 28. februar 2023 16:15
Sted: Seminarrom 2+3, Realfagbygget

Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start.

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

Ved spørsm̊al, kontakt Mai Lin Rykkje Bakke p̊a e-post nexusmatnat@gmail.com
, mobil: 94151112eller p̊a messenger.

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

mailto:nexusmatnat@gmail.com
mailto:nexusmatnat@gmail.com
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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Forslag til dagsorden

14/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden,
saker til eventuelt og godkjenning av protokoll
Vedtakssak 3

15/22-23 Orienteringer
Orienteringssak 3

16/22-23 1. april 3

17/22-23 P̊askejakt i p̊askeferien 3

18/22-23 Integrerbarlekene 3

19/22-23 Rydding av RU-lager 4

20/22-23 Stands fremover 4

21/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 4

22/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 4
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14/22-23 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 07.02.23

15/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

• Komitéer

• Fastelavn

• Pant

• Klistremerker - Nexus og Rekom

• Bowling

16/22-23 1. april

Hensikt:

Skal Nexus pønske ut en aprilsnarr som vi kan ha den 1. april, og hva skal
den være?

17/22-23 P̊askejakt i p̊askeferien

Hensikt:

Skal Nexus arrangere p̊askejakt i p̊askeferien, og hvem kan evt. være med å
planlegge og arrangere denne?

18/22-23 Integrerbarlekene

Hensikt:

https://ru.w.uib.no/files/2023/02/Nexus_referat_07.02.23.pdf
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Integrerbar har spurt Nexus om vi vil ha et eget lag med p̊a Integrerbar-
lekene. Skal vi stille med et lag, og hvem vil evt. være med?

19/22-23 Rydding av RU-lager

Hensikt:

Vi har tenkt til å bruke lageret til RU for å lagre panten vi henter, men
akkurat no er det veldig overfylt, rotete og vi har ikkje oversikt over hvem
som har tilgang. Derfor lurer vi p̊a om noen vil være med å rydde det, og
RU-styret vil ogs̊a undersøke hvem som har tilgang.

20/22-23 Stands fremover

Hensikt:

Som en del av promoteringen av Nexus, s̊a har vi st̊att litt p̊a stand, og det
hadde vært fornuftig å lage en plan p̊a stands fremover.

21/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

22/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak
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