
Protokoll

Nexus 28.02.23

Møte i Nexus

Tid: Tirsdag 28. 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

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 5

17/22-23 P̊askejakt i p̊askeferien 5

18/22-23 Integrerbarlekene 6

19/22-23 Rydding av RU-lager 6

20/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 7

21/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 7
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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

Oppmøte:

• Mai Lin, Leder (Valens)

• Ingvild, Nestleder (Doppler)

• Åshild, Lumen

• Aleks, Nanos

• Lydia, Helix

• Anny, GFFU

• Nina, BFU

• Kristine, Pr-ansvarlig (LFFH)

• Ruben, RU-rep

• Ine, Curie

• Sara, Neptun

• Henos, Seismologen

15/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

Utfall:

• Komitéer

Midtsemester:

https://ru.w.uib.no/files/2023/02/Nexus_referat_07.02.23.pdf
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– Booke Heidis men ikkje mulig å f̊a booke Brukbar til dei under
20 år. Kan forhøre oss med Lille om å f̊a ID18.

– Mulig å booke Bryggen for dei som er under 20? Ikke alle som
var gira for det.

– Vanskelig å f̊a heidis til ID18, men Ruben skal høre med REKOM.
Skal ogs̊a høre om å f̊a booke fotografen til Heidis.

– Tema blir mest sannsynlig hattefest. Var snakk om White Lies
ogs̊a.

– Konkurranse for beste hatt med premie, som f.eks Foodora-gavekort.

Fadderukekomiteen:

– Bytte fra at Nexus tar mandagen til lørdagen. Må forhøre oss
med Sebastian.

– Evt. mandagen i fadderveka: Booke parken der fagutvalgene har
hver sine faddergrupper.

– Fadderstyret, fadderkomiteén og tidligere leder av fadderstyret
hadde oppstartsmøte. Referat er lagt ved.

Vedlegg 2: Referat fadderstyremøte 24.02.23

Sommerlekene:

– Høydenfestivalen er i slutten av august. Hadde det vært mulig å
sammarbeide med dei, der Nexus har en del av parken der vi har
leker s̊ann at man kan evt. bytte litt mellom konsert og leker?

Vinterlekene:

– Tre bussansvarlige: Sebastian, Mai Lin, og Alex.

– Mangler bussansvarlig til 14:30 bussen, Mai Lin fikser dette.

– Ingvild og Mai Lin smekker sammen ei pakkeliste til dei p̊ameldte.
Denne blir lagt ut p̊a Insta og FB av Lydia.

– Laken og h̊andkle er inkludert og det er kjøkken med utstyr p̊a
alle hytter.

– Må være tydelig p̊a at det ikkje er butikk der hyttene er, og at
man m̊a ta buss ned. Derfor lurt å informere om at dei p̊ameldte
m̊a kjøpe med alt dei trenger.

– Må kontakte dei som ikkje har betalt.

– Gensererne er bestilt.

http://ru.w.uib.no/files/2023/02/Referat-fadderstyremote-24.02.23.pdf
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– Må kjøpe plastkopper og beerpong-baller, NANOS hadde litt kop-
per og baller.

– Vi kan sj̊a p̊a beerponglagene for å regne med kor mange bord vi
trenger å ta med fra bachelorrommet p̊a IFT.

• Fastelavn

– Fastelavn gikk bra, det var god PR og vi fikk mange flere følgere.

• Klistremerker - Nexus og Rekom

– REKOM klistremerker: intet nytt. Appen funker fram til
klistremerkene kommer.

– Nexus klistremerker: Satt de p̊a pantespannene. Vi skal dele
ut klistremerker p̊a stand for promotering i lag med REKOM-
klistremerkene og kakao og krem.

• Bowling

– Må ta bilde til SoMe og promotering

16/22-23 1. april

Hensikt:

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

Utfall:

• Forslag til aprilsnarrer:

– F̊a folk til å tro at vi skal kalle oss for Universitetsruss?

– Si at en artist skal komme, ogs̊a kommer hen ikkje :(

– Dele ut p̊askeegg, men halvparten av dei er fylt med noe nasty.

– Ha stand der man deler ut p̊askegodt, men bare hvis de gjør noe,
som f.eks en konkurranse eller følge p̊a insta etc.

17/22-23 P̊askejakt i p̊askeferien

Hensikt:

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

Utfall:
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• Ha p̊askejakt i p̊askeferien for de som ikke reiser hjem, eller ikke har
mulighet til det.

• Søke støtte fra institutter eller fakultetet.

• Gjemme egg rundt omkring p̊a RFB og andre bygg.

• Ha stand med konkurranse der p̊askeegg er premie.

• Ruben og Mai Lin tar p̊a seg ansvar for å utføre.

18/22-23 Integrerbarlekene

Hensikt:

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?

Utfall:

• Begynner 20. mars fra 16-19, og lag som g̊ar videre skal ogs̊a konkur-
rere tirsdag 21. mars 19-23.

• Nexus stiller lag:

– Mai Lin

– Åshild(Mandag) og Ine(Tirsdag)

– Ingvild

– Ruben (om han ikke skal stille for MFU)

– Sebastian (om det er krise)

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.

Utfall: RU skal ta kontakt med de som har tilgang til lageret og f̊a dei til
å rydde slik at Nexus kan bruke det til å lagre pant.
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20/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

21/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak
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