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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Har drevet en del med studiestart, hovedsakelig med å se på om det er mulig å få til ringerunder til de nye
studentene. Har snakket en del med NV, men pga GDPV så kan vi dessverre ikke gjøre det på samme måte som tidligere.
Eller har jeg begynt å se litt på muligheter for å investere i fond og om det er aktuelt. Har hørt med andre linjeforeninger som
driver med det og har fått masse gode tips og erfaringer fra dem. Har også sett enda mer på mistillit.  Ellers har jeg vært med
å skrive et svar på hvordan NTNU har bestemt at immatrikuleringen skal bli digital i år også, som vi går ut i media med.
NTNU har nemlig fastsatt at det skal være digital immatrikulering også i år, og mener at dette er etter studentenes ønske uten
at man finner noen studenter de faktisk har snakket med. Er flere artikler om det hos Under Dusken og UA. Skal også ha et
møte med NV-gangen denne uka.

Nestleder: Har lest en del på Nablas lover og forskrifter - skal presentere mine tanker om det til styret ganske snart. Er jo
eksamensperiode nå, så har senka litt farten på nye påfunn fra min side. Kiosken er fortsatt et gående prosjekt. Vi prøvde å
inngå et samarbeid med andre linjeforeninger, men det ser ut som at vi nesten må kjøre eget løp. Omega hadde ikke kapasitet
til å ta oss inn i et samarbeid. 17. mai frokost skal skje. Har snakket med MMM om at de kan spille i folketoget. Har også
mekka koldtbord dokument, mange har ikke skrevet seg opp, så skal sende ut en mail tenker jeg. Har, med hjelp av ArrKom
<3, arrangert påskeeggjakt. Hadde også kakedag på kontoret - det var lættis. Samt har jeg snakket litt med EduCom om
fremtidige aktiviteter. Nei, jeg koser meg egt - så håper på å finne på masse gøy til neste semester egt. Kiosk koden er
skrevet ferdig, men jeg er utrolig redd for å melde at det brått blir neste semester - eller iløpet av sommerferien. Jeg er i TRD
i sommer, så fikser brått.

Faddersjef: Har hatt fadderpåmelding. Gikk litt treigt i starten, men ble bra til slutt. Opprettet facebook-grupper for kull 22
og fadderperioden 22. Hadde to fadderseminar på torsdag, et med NV og et med SiT/Lykkepromille. Fikk generell info om
fadderperioden, samt hva som må med i risikovurderingen som skal sendes til fakultetet. Har hatt møte med alle
faddersjefene i NV-gangen for å koordinere arrangement og diskutere hvordan vi gjør det mtp. spons fra Tekna. Har også
begynt å se på mulighetene for togafest sammen med Timini<3. Sendt bestilling av t-skjorter til ansvarsminister i Timini.
Planen for fadderperioden er ikke helt fastsatt enda, da jeg fortsatt venter på svar på flere søknader om økonomisk støtte.

Økonomiansvarlig:

BN-sjef: Snakket med Jens Vigen, bibliotekar på CERN, angående bedriftspresentasjon med CERN til høsten. Fikk mail for
to dager siden, og vil bli videre planlegging i ukene framover og mot høstsemesteret. Vil ta kontakt med Educom-leder
(Emil) og Erle angående retningslinjer for admin-tilgang neste uke. LS-møte neste uke, hvor intensjonsavtalen for
2022-2023 skal finpusses og  signeres.

Arr.komsjef: immballplanlegging er i gang, har kontakt med ulike hotell angående lokale og har ganske mye annet som skal
fikses før sommerferien mtp programmet og invitasjoner. Har fikset en solid immball-komite. Fått beskjed om at arrkom er
tildelt en del midler fra sit og økonomisk støtte for studentfivilligheten, noe som er veldig gøy og bra! Ellers er planlegging
til eksamensfest og eksamensgrilling i boks. Deler ut premier (litt forsinket) fra max party og planck off denne uka.

Komsjef: Har fått tak i tillitsvalgte fra alle komiteene og de a undergruppene som har. Så har postkom fått oppgaven å
formidle hva slags oppgaver de har som tillittsvalgt

Jubsjef: Har tatt opp Øk-ans, Arr-ans, PR-ans og nestleder. Vi er svært nære å booke scandic Lerkendal 18. mars 2023. Det
kommer en konkurranse til uka for å få ut noen idéer til jubileet, så følg med! Det blir gode priser.

Educom: Educom jobber jevnt å trutt med å lage eksamenskurs i bøflu og elmag. Ideen er å lage noe som kan brukes flere år
fremover så vi slipper å legge like mye innsats hver gang. Har endelig fått gått gjennom økonomien til komiteen, hvilket ser
lovende ut. Hadde siste sosialkveld i helgen med drinkkveld,  noe som var veldig hyggelig, og legger dermed Educom
aktiviteter litt på is frem mot sommeren. Sommeren vil bli brukt litt til å lage et skikkelig årshjul for neste skoleår. Vårt mest



spennende prosjekt nå, “Et Liv Etter Fysmat?”,  vil vi skikkelig starte opp igjen mot høsten, noe som jeg gleder meg masse
til, spesielt siden det lett kan innebære samarbeid med andre komiteer.

Kjellerstyret: Kjelleren har blitt ferdig med alle arrangementer for semesteret. Siden sist har oppmøte på kjelleren blitt
veldig mye bedre! Vi har kjørt hard-core blest både på fb, instastory, insta og plakater - og dette har blitt ganske godt mottatt.
Vi har også kjørt litt mer “arrangementer” som beerpongturnering og quiz, noe som har vært veldig gøy og vi kommer til å
fortsette litt med dette etter sommeren:))

Kontorkom:

Prokom:

Redaksjonen: Nabla står overfor en eksemplarisk utgave av Nabladet som forhåpentligvis kommer en gang før
sommerferien begynner. Vi har vært sosiale og koser oss med å lage blad. Vi har også fått et nytt medlem!

Webkom: Webkom tutler og går på det jamne. Litt servertrøbbel i påska, men ting ordner seg som regel (spesielt med godt
mannskap) :)

Koreolis: Koreolis har nettopp overlevd et småkaotisk styreskifte. Eller, kanskje det styreskiftet egentlig fortsatt pågår.
Ingen vet helt. Men det gjør ikke så mye for nå har alle øynene rettet mot konsert i morra i stedet! Det blir felleskonsert og
videre pleiing av forholdet til ikke-gløserne i Psykoret, hvor Koreolis nærmest må kunne sies å ha fått et vennekor, veldig
kjekt opplegg! Sikter oss inn på å bruke sommer’n på å pønske ut måter å få rekruttert enda flere korister på i tiden fremover,
kanskje blir Koreolis enda litt mer fremoverlent enn tidligere.

Kultkom: I Kultkom går det bra. Vi så den nye Harry-Potter filmen med en fin gjeng før påske, og hadde en veldig
suksessfull Fysmatkveld med godt oppmøte fra både Nabla og Finland uka etter. DnD kampanjen vår fortsetter å gå med de
som er med i den, og vi har i tillegg fått organisert noen one-shots (en-kvelds kampanjer) for de som ikke er med på den
større. Jeg har  hørt mye engasjement fra de som ble med, så det er veldig gøy! Satser på å få til mer DnD neste semester. I
tillegg har vi nylig fått penger av SiT til å utvide brettspill samlingen, som også er veldig nice.

Løpeklubben:Løpeklubben har hatt relativt lite aktivitet denne våren pga. kjemilab og revyøving på torsdager og ingen
andre dager som passet å løpe. Men siden uken før påske har det vært løpeøkt hver uke!  Til helgen blir det Nablamesterskap
i 3000-meter igjen! Etter det er planen å løpe hver uke i hvertfall ut mai:)

MakerNabla:

Maxwells Muntre Musikanter:

Revyen: Vi er godt i gang med oppstarten av Nablarevyen 2023! Har hatt erfaringsoverføringer og
forventningsavklaringer med nyestyret og holder på å diskutere konsept for neste revy. Vi er også i gang med
booking av lokale, og vi har begynt å planlegge opptak, oppstart og årshjul for revyåret. Mye gøy å glede seg til
<3333

NAV:

Klatregruppa:

Nablas ølbryggerlaug: Lauget har som kjent fått nye bryggelokaler relativt nylig. Det sees på muligheten for en sosial
postpandemi-kickoff rundt slutten av eksamensperioden, enten med eller uten brygging av øl.

Postkom: Lageret opptar mye av tankekapasiteten til Postkom. Ellers har vi også drevet med litt digital rydding, samt vært i
kontakt med Styret angående ordningen med å koordinere Nabla-tillitsvalgte. Som vanlig har vi i tillegg sneket oss inn på
styremøtene, hvor det er like god stemning som alltid.

Quizkom: Kult med quiz på kjellern, det skal vi gjøre mer av.

Reka:
Reka har spilt 3 kamper hittil i år, som har endt med 1 seier og 2 tap. Noterer 2 målpoeng på Blæste-sjef og 3 på kongereke.



Reven:

Skråttcast:

The Gravitones:

The Stokes:

MuFo:

Utfluks:.

1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Jens Vigen
● Ros til alle UGLER som står på
● Ros til fine RRT-er

3 Orienteringssaker Alle
Nablatillitsvalgte Styret/Sofie (Postkom)
Det oppsummeres hva som ble bestemt angående NVT-er etter forrige gruppeledermøte:
Alle komiteer må ha en tillitsvalgt, andre grupper kan og gjerne ha, men dette er frivillig. Styret vil likevel
oppfordre disse til å velge en NTV. Hovedoppgaven til disse tillitsvalgte er at dersom det er saker man ikke vil ta
med gruppeleder, kan man ta dem med disse istedenfor. Ved mistillit er det naturlig at NTV-en i en undergruppe
sendes til et eventuelt møte for å diskutere saken. Sofie (postkom) er ansvarlig for NTV-ene, slik at ordningen er
uavhengig av styret. Det vil opprettes en egen Slack-kanal for disse. Til høsten må alle NTV-er på et kurs i regi av
SiT. Det ligger en oversikt over alle NTV-er i gruppelederslacken.

Forskrifter om mistillitsforslag Yawar/Kristine
Infoskrivet “How to mistillit” er nå ferdig utarbeidet. Her beskrives det hvordan mistillitsforslag skal behandles,
tidsrammer og hvordan mistillit mot styremedlemmer skal behandles. Hver undergruppe har mulighet til å sende
en representant til møtet der saken behandles. Alle oppfordres til å lese over dokumentet og komme med
tilbakemeldinger. Dokumentet ligger i Nablabanken.

Fadderperioden Amalie
Rebus blir 27. august, bybingo/bar til bar blir 22. august. Det vil sendes ut mail der undergruppene kan melde
interesse for å stille med poster.

Bruk av SoMe Lavrans
Det kan legges ut innlegg på Facebook kl. 10, 12 og 14. Publiser innlegget deres først, før dere spør styret om lov
så kan de godkjenne innlegget.
Insta-story kan legges ut uten å spørre om lov. Innlegg må klareres med styret. Innloggingsinformasjon ligger i
gruppelederslacken.

Datoer til høsten Kristine
○ infomøte undergrupper: 30/8
○ søknadsfrist undergrupper: 4/9
○ kranglemøte: 19/9
○ dgi: 4/9

■ Det gyldne integral: frist for nominasjoner
○ integrering: tentativt 16/9, 12/9, mest sannsynlig denne uka, evt. uka etter
○

UGLER kontaktinfo Yawar
Sjekk at du er skrevet opp i dokumentet med kontaktinfo og at denne infoen stemmer. Dokumentet finnes i
Nablabanken/gruppelederslack.



4 Saker Alle
Integreringen Amalie/Kristine
Det diskuteres mulige endringer/forslag til høstens integrering:
Det bør være mer flaut enn fælt, med varierte poster. I fjor (2021) slapp de med allergi billig unna. Greit å være i
faddergruppene, da man allerede kjenner disse litt. Posten med fisken bør være med.
Kan vurdere å ikke ha bind for øynene hele tiden, ha enklere alternativ på de vanskeligste postene. Ha noe som
innebærer fysisk aktivitet før og etter badekaret for å unngå å bli kald.
Det bør informeres om lengde på arrangementet og at man har på klær som kan kastes etterpå.
I fjor varte førte del for lenge. Var og litt vanskelig å finne alle postene.
Kan være gøy med en egen femteklassepost og å gå inn i et bygg et sted.

x. Eventuelt Alle

xx Fremover Alle
● Reven spiller på onsdag og søndag <3
● Reka søndag
● Nablamesterskap 3000 m på lørdag
● 12. mai: eksamensgrilling
● 30. mai: eksamensfest
● 17. mai

xxx Kritikk av møtet Alle


