
Møde den 10-03-2013 

Tilstede er: Halvor, Maria, Anders, Janne, Steffen, Casper, Trine & Hjalte 

1. Bonner 

Man skal altid give en kvittering til kassereren, som kun har Nanorama-indkøb på sig, og de 

skal desuden have CVR-nummer.  

 

2. T-shirts 

Vi skal have best-t-shirts & Kristian har nogle tilbud & der skal måske årstal på & folk skal have 

prøvet størrelser & Anders skal spørge tutorforeningen om hvordan de får lavet deres t-shirts & der 

ønskes drenge og pige t-shirts & der ønskes også toppe hvis det ikke er for dyrt & det kan måske 

lade sig gøre at lave selv-tryk i ordentlig kvalitet, hvilket ville være en mere praktisk løsning 

fremover & mørke blå (=sorte) t-shirts er gode & vi skal evt have studenter-nanorama-t-shirts igen, 

som kan købes & designet til disse t-shirts kan evt findes vha en konkurrence & der ønskes to t-

shirts pr person, hvis det ikke er for dyrt & vi kan pt ikke bruge alt for mange på t-shirts 

 

3. Billeder 

- Best til hjemmesiden 

Der er blevet taget billeder til hjemmesiden 

 

- Fredagsbar på internet 

Der skal billeder op på nettet fra fredagsbarene & disse skal ligge i albummer på facebook & skal 

lave fredagsbars-albummer på facebook & vi skal have et stemningsbillede til hjemmesiden & vi 

skal minde hinanden om at der skal tages billeder til fredagsbarene & kameraet skal ligge i baren, 

og være klar til action & baransvarlig skal sørge for at der er nogle der tager billeder  

 

4. Alle med? 

- Dropbox 

De nye skal inviteres og de gamle skal smides ud  

 

- Mail 

Man skal have en gmail 

 

- Kalender 

De nye skal inviteres og de gamle skal smides ud & skal ikke automat sende begivenheder 

 

5. Fredagsbar Aarhus 

Det er en internetside med alle fredagsbarer i Aarhus & vi skal nok vente med at reklamerer 

udeadtil, indtil vi har fået alkoholbevillingen & iNANO vil kun have nano’er med til arrangementer & 

der er et stort ønske om at få andre stundenter involveret i arrangementer & vi skal tænke os om, 



før vi laver nogle officielle udmeldinger & Casper har før prøvet at smide folk ud, så det kan også 

ske igen  

 

6. Møder (mandag eftermiddag) 

Maria synes, at vi skal placerer vores møder om mandagen & generelt placeres der et møde før og 

efter en bar, men hvis der er flere arrangementer der ligger lige efter hinanden, så kan de placeres 

efter dette 

 

7. Eventuelt 

Det skal kun være de nye paragraffer der skal være at finde på nettet & folk udefra skal ikke kunne 

bruge spotify & den gamle bestyrelse er den som har noget at gøre med karnevalsfesten & de nye 

medlemmer må godt komme med til karnevals efterfesten & Sanna køber et par ting til iNANO 

køkkenet & best-rollerne og deres mails skal stå på facebook & vi skal have en email-ansvarligt & 

vi skal evt gøre antallet af Nanorama mails færrer & nanorama@nanorama.dk skal kun modtages 

af email-ansvarlig, og så videresende indholdet til de rette & Steffen skal undersøge om iNANO 

har et falck-abonnement & referenten skal sætte dato’er som bliver aftalt til møderne med i 

privatkalenderen & deadlines skal fremgå i privatkalenderen & deadline for tilmelding til tækker-

stafetten er den 10. april & begivenheder i privatkalenderen skal indholde lidt mere end bare titel 

og sted 

 

Næste møde holdes: D. 8. april kl. 14:00 

 

Anders: Anders skal spørge tutorforeningen om hvordan de får lavet deres t-shirts, er email-

ansvarlig (dette skal stå i pr-beskrivelsen)  

Maria: Skal forhører sig med Kristian om t-shirt-situationen, skal finde stemningsbilleder 

Casper: Casper skal skrive til Suntryk, skal lave fredagsbars-albummer på facebook, sørger for 

dropbox-medlemmer  

Trine: Kigger hjemmesiden igennem, Trine sørger kalender-medlemmer, skal sørge for at der ikke 

automatiske bliver sendt mails om begivenheder, skal smide karnevals efterfests doodlen rundt til 

bestyrelsen 

Hjalte: skal huske at der er en dresscode til fødselsdagsfesten, skal sørge for at datoer, der 

kommer på plads under møderne, skal skrives ind i privatkalenderen (dette skal stå referent-

beskrivelsen),  

Steffen: Skal undersøge om iNANO har et Falck-abonnement 

Sanna: Skal købe køkken ting,  

mailto:nanorama@nanorama.dk

