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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Vi prøver å få til et møte med NV-fakultetet. Ellers er planen å få kommet frem til noe i styrestruktur- og ske-saken.

Nestleder: Genserne har kommet. Venter nå på faktura sånn at vi kan sette pris på de ulike varene og kjøre salg.

Faddersjef:

Økonomiansvarlig: tar igjen ting som jeg har utsatt når vi hadde litt vel mange prosjekt.

BN-sjef: Bedriftspresentasjon med Simula i går, med 100% oppmøte, som kan sies å være ganske bemerkelsesverdig. Ellers
kontaktes bedrifter til bedriftspresentasjoner og eurêka, så krysser fingrene for at flere melder interesse.

Arr.komsjef: de siste ukene har gått til planlegging ang. joulebohr og eksamensfest. Vi har også tilsynelatende fått fikset
spleis av to busser til Åre!

Komsjef:

Jubsjef: Snart på tide å sende ut invitasjoner



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

●

3 Orienteringssaker Alle
TV-aksjonen loddtrekning Kristine
Elsa skal trekke vinnerne av loddtrekningen ifbm. TV-aksjonen. 20 kr tilsvarer 1 lodd.

Loppemarked Elsa
Det har blitt holdt flere loppemarked for å selge unna diverse fra lageret. Det diskuteres om disse pengene skal gå
til Kontorkom eller Excom. Det bestemmes at de skal gå til Kontorkom som kan bruke dem på jouleverksted.

UKEtoget Lavrans
Ifølge Silje Anfindsen og Nina Salvesen ligger det en mappe i Nablabanken med tips og info om hvordan
arrangere flåte i UKEtoget.

4 Saker Alle
Jubileumsbedpres Hanne
Det ser ikke veldig lyst ut med hovedsponsor til jubileet. Er det aktuelt å arrangere en bedpres underveis i jubileet
der pengene går til nettopp jubileet? Disse pengene er egentlig øremerket BN. Det diskuteres om dette er mulig:

- Dersom dette er en bedrift som hadde hatt bedpres for Nabla uansett, vil excom neste år få mindre
penger.

- 40% av BNs overskudd skal inn på Nablas hovedkonto, er det mulig at en del av disse øremerkes
jubkom?

Hanne kontakter Sara (økonomiansvarlig i jubkom) og hører hva de tenker om saken.

SKE Kristine
Det har kommet en tilbakemelding fra postkom på datoen satt for SKE. Forrige gang det var jubileum var SKE den
17.02, noe som førte til at det kun var to ukers erfaringsoverføring. Det er mest naturlig at styret som har vært med
i planleggingen og gjennomføringen av jubileet også er sittende styre under selve jubileet. Vi bestemmer å fortsatt
planlegge SKE til den 1. mars.

Videre holdes det avstemning om å endre SKE til å tillate drikking og å ha premøte: Dette vedtas med 7 for, 0 mot
og 1 blank. Det skal undersøkes nærmere om vi skal begrense den enkeltes inntak av alkohol og hvordan man skal
gjøre det med drikketillatelse.

Lovendring - signering 11a) Kristine
Per nå står det i Nablas lover at styrets leder må signere sammen med et annet styremedlem. Det foreslås å endre
dette til to styremedlemmer, som ikke må inkludere leder. Det er dette som er blitt gjort i praksis i blant annet BN,
arrkom og fadderkom. Dette bør lovfestes for å ha gyldige kontrakter. Hanne skal se nærmere på dette i samråd
med postkom. En eventuell lovendring må i så fall gjennom SKE.

Forskriftsendring - Fond 2b) Kristine
Det kommer muligens en forskriftsendring av §2b ettersom man nå kun kan innvilge 50% av fondets størrelse til
søknader. Dersom det da settes inn kr 0 i fondet kan man ikke bevilge noen penger.

x. Eventuelt Alle
Kopp
Koppekom innkaller til work shop for å redesigne Nablakoppen.

xx Fremover Alle
●

xxx Kritikk av møtet Alle



●


