Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 04.03.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Hatt evalueringsmøte om SKE med Frederick og ordstyrere der vi kom frem til noen småting som kunne forbedres.
Har også vært med på mitt første linjeledermøte, fin diskusjon, og ellers fint å høre hvordan de andre linjeforeningene
håndterer pandemi. Ellers har vi fått startet opp med nytt fondsstyre og klart å ordne søknadsfristen til opptaket.
Nestleder: Foreløpig har nestlederjobben dreid seg utelukkende om rombooking og koronatips. Blir et kort møte etter
styremøte med litt forventningsavklaring osv. med gamel- og nye ledere/nestledere. Gleder meg til å ta fatt på styreåret og
satser på at vi får til no sosialt asap, da det er veldig gøy og etterlengtet.
Faddersjef: Driver på med fadderkom intervjuer, ferdig med 12 av 23. Hittil lover det veldig godt. Søkt om penger fra SIT,
med hjelp fra Evy og Petter.
Økonomiansvarlig: Jeg har fått noen oppgaver fra Evy siste uka og er fortsatt ikke ferdig med erfaringsoverføring. Hittil
går det ganske greit, og skal på kurs med SiT neste tirsdag.
Ambassadør: Har holdt mitt første Educom-møte som leder, og det gikk veldig bra. Det var mye engasjement. Vi har begynt
å fått oversikt over ulike prosjekter og begynt å planlegge sosiale sammenkomster.
BN-sjef: BN hadde hele 1 søker nå, så der skal jeg avholde intervju i morgen før styremøtet. Det blir spennende. Ellers er
jeg nå ferdig med erfaringsoverføring, og har tatt min første beslutning som leder. Har også gitt bort nestleder-ansvaret, som
er litt trist, men Hanne kommer til å fikse det helt fint.
Arr.komsjef: Hadde arrkommøte på tirsdag som gikk veldig fint! Prøver å få lagd en plan over arrangementene det
kommende året, og komme på kjekke små ting som går an å arrangeres under corona. I tillegg er det jo opptak som er veldig
spennende! Etter noen nye er tatt opp skal vi også lage nye undergrupper for de ulike arrangementene som kommer, og i
tillegg få til noe sosialt innad i arrkom!
Kjellersjef: Jeg setter i gang med intervjuer til søkerne i morgen, og gleder meg til det! Satser på at noen av kandidatene
duger. Videre skal kjellerstyret ha intern L2L på fredag så det gleder jeg meg veldig til. Her må jeg gi ros til Ingerid og
Veslemøy som har hatt hovedansvaret for det, i tillegg til Edvard. Det kommer nok til å smelle.
Websjef: Føler jeg har kommet meg godt inn i rollen. Har ordnet mailinglister, satt meg mer inn i adminsiden, startet så vidt
å skrive how to admin, og leder møter med WebKom <3. Har valgt ny tillitsvalgt, sosialansvarlig, opplæringsansvarlig og
serversjef (hackerman), så fornøyd med det. Også ordna små ting på hjemmesiden - gledes til å jobbe :) Er sjukt spennende.
Nå jobbes det opp mot eSKE (legendarisk “plakat” Sofus lagde btw), og det votering gjøres klar. Heldigvis så har jeg
Samund som hjelper - og han har gjort en strålende jobb :). Prøvd å kontakte en dude som står registrert som 0. klassing men svarer ikke :( rip. Har intervjuer denne uka, blir bra :)
Redaktør: Godt i gang med første utgave av Nabladet som redaktør, mange gode ideer og flinke medlemmer så tror det blir
veldig bra. Ellers er jeg veldig fornøyd med 5 søkere til Redaksjonen og er allerede igang med intervjuer (dvs. Sofus) så det
lover godt. Er også godt i gang med å samle inn info om dere (mangler bare noen få så plis svar dere det gjelder) så tror det
skal bli en fin, seriøs tekst om oss<3
PR-sjef: Har gjennomført mitt første møte med ProKom, det gikk bra og det var faktisk mange som meldte seg til å filme
revyen så vi håper på at det ordner seg. Også en del grafiske oppdrag for tiden, inkludert et litt hemmelig oppdrag som jeg
personlig er hyped af for.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til Yawar for å ha begynt på et “how to nabla admin” allerede
Ros til Hedvig og Emma for å begynne på et prosjekt om å få alle N.W.A. sine sangtekster ut på nabla.no
Ris til sekretær(er) for å ikke følge SKE-rekkefølge på RRTer, og for å skrive Arr.komsjef i stedet for Arrsjef (evt.
arrangementssjef)
Ros til Kristian som overlever (hopefully) alle sine møter denne uka
Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Kristian
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU
-NTNU åpner for fysisk undervisning igjen, og studenttinget jobber for flere sosiale arrangementer.
-Det er ikke smitte på NTNU, men noe i Trondheim.
Forventningsavklaringer
Kristian
Det er planlagt å gjennomføre forventningsavklaringer med ny-styret. Forventningsavklaring er en samtale om
hvordan nystyret ønsker å fordele ansvaret, og forventninger om styreåret.
Kranglemøte
Kristian
Kranglemøtet er satt til 11. mars kl. 16.15-18.00, men grunnet kjemilab hos enkelte styremedlemmer, flyttes
kranglemøtet til 18.15-20.00 samme dag.
Det noteres også, i denne sammenheng, at møter generelt bør flyttes til etter kl 18.00.
Bumperzballer
Postkom tar ansvaret for bumperzballene for Nabla.
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Kristian

Saker
Alle
PostKoms tilstedeværelse på møter
Kristian
Nyestyret ser nyttigheten av å ha postkom tilgjengelig på møtene. I Postkom ligger det mye kunnskap som kan
høstes. Det avgjøres at de er velkommen på møtene som Postkom, dvs som en kilde til kunnskap, men de kan kun
fremme meninger om saker dersom de blir spurt om dette.
Nyestyret ønsker å fortsette med buddy-ordningen med postkom, der hver gruppeleder i Nabla har en buddy i
postkom med relevante erfaringer. Dette skal være en person det er lett å ta kontakt med for hjelp.
Nyestyret mener også det er greit om flere fra Postkom ønsker å komme på møtene samtidig.
Konfidensialitetsavtale
Håkon
Nyestyret skriver under på BN sin konfidensialitetsavtale. Dette er en avtale om å holde priser og BN økonomi
konfidensielt.
NV-quiz
Kristian
Styrene ønsker å hjelpe NV fakultetet å bleste for deres torsdagsquizer, så lenge det ikke krasjer med Nablas egne
arrangementer.
En Psykt Vanlig Uke
Kristian
En Psykt Vanlig Uke er en uke med arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt psykisk helse. Dette vil
foregå mellom 15. og 21. mars. En Psykt Vanlig Uke ønsker å få med så mange linjeforeninger som mulig til å
lage opplegg rundt psykisk helse denne uka. Styret ønsker å støtte dette, både på den sosiale medier kampanjen, og
på fysiske/digitale arrangementer. Idemyldring rundt arrangementer tilknyttet En Psykt Vanlig Uke inneholdt
arrangementer på kontoret (om ting åpner for det) og å vinkle det faglig slik at det kan foregå på campus. Videre
ønskes det å spørre undergrupper om flere ideer.
Bruk av Check-in
Det er viktig å “mase” på komponentene til å bli flinkere til å bruke QR kodene, hvis campus skal åpne mer opp.
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Eventuelt
Alle
Styrebånd til Spanskrøret
Kristian
Spanskrøret har spurt om å få låne et styrebånd fra Nabla. Dette har de gjort før, så etter litt frem og tilbake ble det
vedtatt at de fikk lov til å låne et igjen.
Innføring av Prikkesystem
Nye-styret skal innføre prikksystem, med Lavrans som prikktator.

Kristian

Booking av kontoret
Emil
Prokom ønsket å booke kontoret i kontortiden til kontorkom. Dette spurte de først om dagen før, så det ble enighet
om at de ikke fikk bruke kontoret i denne tiden, da det var kontorkom sin tid. Det ble heller funnet et nytt ledig
rom der prokom kunne filme.
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eSKE-memes
Ønsker å lokke folk til eSKE. Blir dermed meme-konkurranse med frist fredag 12.03.

Johannes

Fremover

Alle

Kritikk av møtet
Kjemperos til Kristian for å ha styrt sitt første møte på en eksemplarisk måte

Alle

