
Protokoll

Nexus 07.02.23

Møte i Nexus

Tid: Tirsdag 7. februar 2023 16:15
Sted: Seminarrom 2+3, Realfagbygget
Møteleder: Mai Lin Rykkje Bakke
Refertafører: 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 regler og vedtak fra tidligere utvalg og statuttene
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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Forslag til dagsorden

10/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden,
saker til eventuelt og godkjenning av protokoll
Vedtakssak 3

11/22-23 Orienteringer
Orienteringssak 3

12/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 6

13/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 6
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10/22-23 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 17.01.23

Utfall: Oppmøte:

• Mai Lin, Leder (Valens)

• Ingvild, Nestleder (Doppler)

• Åshild, Lumen

• Aleks, Nanos

• Lydia, Helix

• Anny, GFFU

• Nina, Bfu

• Jeremias, MFU

• Kristine, Pr-ansvarlig (LFFH)

• Ruben, RU-rep

• Sebastian, Mjøllnir

• Ine, Curie

• Sara, Neptun

• Son, Valens

11/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

Hensikt:

• Soundbox

http://ru.w.uib.no/files/2023/01/Nexus_referat_17.01.23.pdf
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• Promotering

• Vinterlekene

Utfall:
Oppdatering p̊a komitéer:

• Vinterlekene

– Nexus f̊ar l̊ane Soundboks av RU og Erlend, og f̊ar l̊ane av Nanos
dersom Nanos slipper å betale et bidrag til Nexus.

• Midtsemester

– Har ikkje begynt planlegging.

– Forslag om å ha p̊askejakt med premie, og muligens ha det p̊a
Heidis? Uansett kontakte Heidis sin fotograf for bilder, slik at
man f̊ar gode bilder til SoME.

• Fadderuke

– Skal begynne å planlegge dagen i velkomstuka som Nexus har
ansvar for. Vil prøve å f̊a den p̊a mandag eller torsdag.

• Sommerlekene

– Planlagt å ha det seint i august.

– Booke Nyg̊ardsparken og ha (øl)olympiade der. Må i s̊a fall kon-
takte kommunene s̊a fort som mulig.

– Kontakte Orkla, ettersom de er villige til å sponse eller evt ar-
rangere noe.

– Gjøre det til en slags festival.

• Plan om å opprette oktober/halloween-komité.

– Booke Heidis, ha halloween eller okotberfest tema.

– Sammerbeide med Mjøllnir?

– F̊att inn komitémedlemmer:

∗ Sebastian

∗ Ruben

∗ Aleks

Fastelaven

• Skal dele ut fastelavensboller p̊a RFB den 17. februar.
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• Kjøper inn hveteboller fra Narvesen, 30 kr stk, og kjøper krem og
syltetøy selv.

• Booker stand i 1. etasje for å ha som en base der man henter flere
boller, og for promotering.

Promotering

• Trenger en PR-ansvarlig til i tillegg til Kristine. Kristine vil st̊a for
opplæring av ny PR-ansvarlig.

• Lydia meldte seg, og er Nexus sin andre PR-ansvarlig.

• Lydia og Kristine vil fordele ansvar mellom seg for dei ulike arrange-
mentene.

• Viktig at hele styret tar masse bilder og sender til PR-ansvarlige.

• Det ble ogs̊a tatt et styrebilde av (nesten) hele styret. Dette vil bli
delt p̊a SoMe, i tillegg til en presentasjon av hver enkelt medlem.

REKOM

• I stedet for, eller i tillegg til appen Nyx, vil man f̊a klistremerker som
viser at man f̊ar medlemsfordeler p̊a Rekom sine lokaler. Aleks har
tatt p̊a seg ansvaret å hente dei i lag med Ruben.

• Ny kontrakt. Denne har ikkje en utløpsdato, men har 1 mnd opp-
sigelsestid. Nytt i kontrakten er at Bryggen Nightclub er med, og at
vi f̊ar advarsel dersom vi ikkje stille med nok folk.

Pant

• Vi har f̊att all pant p̊a RFB + kaffebaren, og trenger derfor folk til å
hente og pante.

• Vi kommer til å hente pant klokken 16 p̊a mandager, onsdager og
fredager, og vil pante disse en gang i uken.

• De som har meldt seg er:

– Hente pant mandag -¿ Fadderukekomitéen

– Hente pant onsdag -¿ Vinterlekenekomitéen

– Hente pant fredag -¿ Midtsemesterkomitéen

– Pante all panten p̊a slutten av uken -¿ Sommerlekenekomitéen

Styrevors for Nexusstyret

Det blir!

Vinterlekene
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• Kommer til å senke prisen p̊a bilettene fordi prisen for hettegenser
ikkje er med i den. Denne vil kunne bli kjøpt ved siden av.

• Skjema der man kan melde ønsker om romliste og slikt kommer om
ikke lenge.

Internansvarlig

• Mai Lin vil ha ansvar for interne arrangement fremover, men vil se p̊a
muligheten for å skaffe en internansvarlig etterhvert.

12/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

13/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak
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