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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Det går for det meste i forberedelser til SKE for tiden. Ser på lovendringer, og diverse andre småting som må fikses.
Har fått innvilget drikketillatelse fra NTNU, og venter på svar fra kommunen også. Ellers har jeg sett litt på
utvekslingsstudenter, og prøvd å snakke med Delta om hvordan vi kan samarbeide om det. Utenom det har det vært
Linjeledermøte, to møter med Norsk Fysiker Forening (NoFFo), møte med vakt&service og IE fakultetet, og så er det møte
med NV-gangen i slutten av denne uka.

Nestleder: Det har gått i mange “random” forespørsler, utdeling av merch, diverse organisering, kiosk ting. Har også snakka
en del med Leder av Nabla - hvem skulle ha trodd at nestleder gjorde sånne ting? Har booka en del rom, og svart på en del
mailer.

Faddersjef:

Økonomiansvarlig:

BN-sjef: Ny ringeliste er delt ut til medlemmene, og i februar er det hele 6(!) bedriftspresentasjoner. Medarbeidersamtaler
gjennomføres denne uka, samtidig som det jobbes med å rydde opp i BN Driven.

Arr.komsjef:

Komsjef: Uglemøte, og datoer for opptak fikset. Diverse SKE-ting gjenstår før jeg yeetes ut av styret. Gruer meg til å skrive
årsberetning. Spørs om jeg klarer å gjøre det innen fristen

Jubsjef: Påmelding er godt i gang og stenger allerede i dag! I det siste er det hovedsakelig påmelding det handler om for oss,
men noen sideprosjekter i prosjekt og promo holdes også gående. Mye av den grove planlegging er stort sett ferdig og det
gjenstår litt finplanlegging og mobilisering. Alt i alt har jeg troa på at det kommer til å bli et bra jubileum.

Educom: Jobber med å lage et nytt årshjul og ser på hvilke langvarige prosjekter som kan tas opp. Har hatt litt treg oppstart,
men nå bør det bedre seg litt etterhvert. Jobber litt med et av JubKom sine arrangementer og har endelig fått skikkelige svar
til “Et Liv Etter Fysmat?”! På fredag skal jeg i møte sammen med en Delta representant og Magnus Lilledahl om faglige
arrangementer innenfor linjeforeningene slik at planleggingen av “Fremditens teknologistudium” skal gå smoothere. Jeg er
veldig åpen for forslag til hva jeg bør nevne, ev. hva som hadde vært en god idè for Nabla/Educom å arrangere. Videre har
jeg tenkt å sette opp et møte med noen fra HC mtp at de har en del arrangementer som vi også burde kunne gjennomført som
jeg tror hadde blitt kjempebra!

Kjellerstyret:

Kontorkom: Fortsetter som vanlig, med masse kontorvakter. Ellers skal vi ha prikkefest neste uke, tipper det blir bra:)

Prokom: Akkurat ferdig med undergruppe bilder, og det ble en suksee. Maser på diverse meldemmer om å svare på
when2meet. Ellers er starten av semesteret chill i forhold til fadderperioden

Redaksjonen: Godt i gang med ny utgave, Årekompendiet i boks, gira på enda flere nablajournalister

Webkom: Har stort sett hatt fokus på jubsida i det siste.

Koreolis: Her går det så det suser om dagen, på tross av middels rekruttering den siste tida. Alle medlemmer innser at hvis
vi skal holde oss flytende så er det viktig at man dukker opp, så vi har meget bra oppmøte, som jo resulterer i bra sang og



godt samhold! Blikkene er rettet frem mot korfestival (som frustrerende nok kolliderer spektakulært med jubb…) og en
hyttetur i den anledning om noen uker.

Kultkom: Har det greit. Begynner å se på en langvarig DnD kampanje. Planlegger Fysmatkveld til jub og lederbytte

Løpeklubben: Ikke skjedd stort siden sist. Kommer i gang med løping straks

Sportskom: Skjedd mye bra siden sist, arrangert mye. bl.a. gymtimen, joulekalenderluker, sjakkturnering, skitur

Maxwells Muntre Musikanter:

Revyen: enda bedre. utsolgt på to av tre forestillinger!

NAV:

Klatregruppa:

Nablas ølbryggerlaug: Vi, de tørste komponenters frelse, har brygget på i et tempo som ikke har vært sett siden hvert fall
2017! Nå som bryggekjelleren er åpen igjen, har vi fått startet opp på nytt i full prakt og har nå flere øltyper på lager. Mye av
dette kommer til å gå til arrangement under Nablas 80-års jubileum, men vi har også øl til våre medlemmer. Nå i nærmeste
fremtid har vi lyst til å få fart på kontortappen igjen og vi har øl liggende for å få til det. Laugets fremtid er lys lager! 🍻

Postkom: Postkom har har søkt om støtte til, kjøpt og satt opp nye hyller på lageret. Der har vi også jobbet for organisering
for å gjøre det mulig å bruke arealet på best mulig måte fremover. Har tilpasset rollefordelingen innad i postkom.
Buddyordningen for alle gruppeledere har også blitt videreutviklet og er en ordningen vi aktivt prøver å nå ut til
gruppeledere med, for å være sparringspartnere eller komme med støttende ord om det er gruppeledere som har det vanskelig
eller det oppstår vanskelige situasjoner.Sammen med styret har vi også jobbet litt med mistillit og varslingssaker, men vi
håper å få jobbet mer med dette i året som kommer.

Quizkom:

Reka:

Reven: Lades opp til ny sesong. Undergruppebilde skjedde på søndag med godt oppmøte. Planlegges sosialt med ReKa.

Skråttcast: chillern her og

The Gravitones: Jub-preparations og Battle of the bands! blir det Gravitones vs. Stokes mon tro? ;)

The Stokes: Forbereder oss til jubileum snart, så blir en del øving framover. Ellers blir det Battle of The Bands på
Sukkerhuset 24. februar. Da er det publikum som bestemmer hvem som vinner, så oppfordrer alle til å komme! <33

MuFo:

Utfluks:. Får besøk fra Danmark under jubuka! Ser frem til å endelig få litt aktivitet igjen. Vi skal ha sosialt på lørdag og
ellers håper jeg at noen stiller som leder…

Håndballklubben:



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Erly Twirly for Åre +++ masse bra opplegg
● Ros til Hanne og BN for eurêka

3 Orienteringssaker Alle
Årsberetning Kristine
Årsberetningen skal sendes ut med andre innkalling til SKE. Alle gruppeledere skal skrive denne for gruppen sin
med frist i dag 01.02. Lenke til dokumentet ligger i gruppelederslacken.

Spørsmål jubileet Kristine
Dersom noen undergrupper ikke har svart på spørsmålene for undergrupper til jubileumsboka gjør det så fort som
mulig. Spørsmålene finnes i gruppelederslack.

Undergruppeopptak Kristine
Datoer ifbm. vårens undergruppeopptak:

○ 3. mars - infomøte
○ 5. mars - frist for opptak
○ 10. mars - kranglemøte

Vasking av kontoret Kristine
Komiteer har hver sin vaskeuke. En oversikt over hvilken komite som har ansvar når henger på Kontoret. Der
finnes også en oversikt over hvordan vaskingen skal gjennomføres.

Kjøleskapet på Kontoret Yawar
Styret har utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av kjøleskapet på Kontoret i dette dokumentet. Les over
og kom med tilbakemeldinger. Når den er ferdig vil den bli hengt opp på Kontoret.

UKEtoget Lavrans
Det er tradisjon for at Nabla går i UKEtoget. I 2019 hadde Nabla også en flåte, bygd i samarbeid med blant annet
HC. Styret ønsker at noen tar ansvar for å videreføre denne tradisjonen, og vil derfor at alle gruppeledere tar dette
videre til sine medlemmer og hører om noen er gira på å være med på å arrangere dette. Lavrans har kontroll på
hvordan dette har blitt gjort tidligere, og dersom noen har spørsmål ang. dette kan disse rettes mot ham.

Undergruppebilder Kristian W
Undergruppebildene finnes i hyperlinken over. Alle gruppeledere må gå inn og skrive hvem som sees på bildene (i
rekkefølge).

Buddyordningen Padel
Johannes Padel har fått ansvar for buddyordningen i Postkom. Dette er en ordning der alle gruppeledere får utpekt
en buddy i Postkom som man kan få hjelp av dersom det er noe man lurer på. Oversikten over dette ligger i
Nablabanken og i gruppelederslack.

4 Saker Alle
SKE Kristine
Styret har gått inn for å endre på årets SKE for å øke oppslutningen om arrangementet blant komponentene. I år vil
det tillates konsum av alkohol. Dette vil bli gjort som en testordning, og det skal i ettertid vurderes hvordan dette
fungerte. Det er viktig at alle gruppeledere opptrer som ansvarspersoner på SKE, noe som blant annet innebærer å
ikke drikke for mye og å passe på sine respektive komitemedlemmer. Alle som er medlem i en komite SKAL møte
på SKE, og gruppeledere har ansvar for gjennomføringen av dette. Et insentiv kan f.eks. være å gi alle som ikke
møter prikk.

Årets SKE er satt til onsdag 1. mars.

https://docs.google.com/document/d/1nEXU3OMhMFEfY9zG8j4hk13clo2OKWT6OkzGczY7ILk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10SeRf6QSUkaEiRiFpuOoPvYcsjnk6tQS?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1FbfJsXsjIs16f_nCXfqUha9kPAtlXRsYgXfHrylCCR4/edit


Premøte Kristine
I forkant av SKE vil det bli avholdt et premøte. Her vil alle saker som skal gjennom SKE diskuteres, noe som blant
annet vil kunne korte ned varigheten av selve SKE. Saker som skal inn til SKE kan sendes inn helt frem til starten
av dette møtet som vil foregå én uke før SKE, altså onsdag 22. februar. Alle gruppeledere skal oppfordre
medlemmene sine til å komme på dette møtet.

Etterfest Kristine
Vi skal prøve å avholde en etterfest etter SKE. I utgangspunktet er planen å dra på Kjellern, samt en nabokjeller,
dersom SKE er ferdig i rimelig tid før kl. 23. Alternativet er at gruppeledere får ansvar for å arrangere noe sosialt
innad i sine grupper, evt. i samarbeid med andre grupper, etterpå. Selve SKE skal ha samme grad av seriøsitet som
tidligere, og det er derfor viktig at hoveddelen av drikkingen skjer etter SKE er ferdig.

Medarbeidersamtaler Kristine
Alle undergrupper bør ha medarbeidersamtaler for å påse at medlemmene deres har det bra. Dette er en fin tid å
gjøre dette på da man samtidig kan oppfordre passende kandidater til å stille på SKE, evt. høre om de ønsker å påta
seg et større ansvarsverv i undergruppen.

x. Eventuelt Alle
“Fremtidens Teknologistudium” Emil
Magnus Lilledahl ønsker tilbakemelding fra Nabla om studiet. Emil (Educom) skal møte ham, og ønsker i forkant
av dette innspill på ting han skal ta opp. Gruppeledere kan blant annet høre med medlemmene sine om det er noe
spesielt som bør videreformidles.

xx Fremover Alle
● Bedpres’er!
● Premøte
● SKE
● Revy
● Strikk og drikk

xxx Kritikk av møtet Alle
●


