Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 04.11.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Mye som skal bli ferdig før jul. Veldig kult å få være med å ta bilder av alle de fantastiske undergruppene. Har også
hatt dialogmøte med IE.
Nestleder: Hvem skulle trodd at utdeling av gensere skulle være så vanskelig. Hva gjør man når de ikke sjekker Mail og
ikke følger med på fb? Satser på å bli kvitt mer eller mindre alt på fredag.
Faddersjef:
Økonomiansvarlig: Det går fint. Må få sendt ut noen rapporter. Venter også på støtte fra IFY og NV for fadderperioden.
Ambassadør: Hadde et hyggelig og produktivt møte på tirsdag. Valgte ny sekretær, det ble Emil Bark Kvamme! Snakket
også om hvilke kræsjkurs vi skulle lage og at vi landet tentativt på mekfys og termisk. Skal høre med spanskrøret og delta
om samarbeid. Bestemte også at vi skulle ha sosialkveld og at vi blir å lage kalenderluke. Til slutt tok vi en idemyldring på
arrangementer til våret. Generelt mye god diskusjon og engasjement i komiteen. En supertivelig og fin gjeng!
BN-sjef: Jeg har nå mottatt endringsforslaget til Linjesamarbeidsavtalen, og har diskutert dette i BN. Vi hadde en god
diskusjon, som gir meg trygghet på at jeg kan stemme på noe som på best mulig måte kommer Nabla til gode. Denne uken er
det etter planen 3 bedriftspresentasjoner, pluss noen andre eksterne arrangementer som vi reklamerer for. Det er visst mye
som skjer denne uken, for det er vanskelig å få folk med. Går en god del tid med på promotering/blesting nå. Neste uke
kommer semesterets siste bedpres, så håper vi får fylt den. Eurêka har skaffet seg U1 og flere stand- og bannerplasser, så nå
er det endelig fikset. Kan også informere om at et medlem av BN mottok en svært hyggelig mail fra DNV GL som svar på
samarbeidsforespørsel (se orienteringssak). Ellers har vi flere interesserte bedrifter til eurêka og våren, så det lover godt! BN
var også på undergruppefotografering i helgen, dessverre uten undertegnede som var på studiereise. Jeg har også fått gitt litt
hjelp til revyen, noe som var artig. De leter etter sponsor og trengte noen kontaktpersoner, så det prøvde jeg å bistå med. Jeg
har også, sammen med Sofiya, promotert for et bio-relevant arrangement i desember.
Arr.komsjef: Hadde koietur man-tir. Ellers går det i planlegging av joulebohr, eksamensfest og åre!
Kjellersjef:
Websjef: Vi ønsker å redesigne nettsiden! Vi har nå satt igang et større prosjekt med det. 3 av de nye som ble tatt opp meldte
seg til å ordne julekalenderen for i år. Gleder meg til endelig resultat. Nå er det spill på nettsiden :) https://nabla.no/spill/ ikke
så mye der enda, men det kommer mer. Er glad vi nå tilbyr våre utviklere muligheten til å også utvikle spill, om de nå ønsker
dette.
Redaktør:
PR-sjef: Har tatt undergruppebilder som gikk som smurt, det var veldig nice fordi jeg satte bare de nye medlemmene på
jobb så kjørte de på. Forhåpentligvis kommer de på nabla.no ila helgen. Var jo på noen måter også en liten test for å finne ny
PR-sjef hehe, bare gi noen et oppdrag og lite innstrukser, se hva som skjer. Er jo det en ProKom-leder gjør liksom. Fake it til
you make it er det eneste som skal stå i erfaringsskrivet mitt.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Hedvig for Oktoberutgave (fordi oktober har 33 dager)
Ros til de som overlevde Barslingsgalla
Ros til Emil som er flink til å styre ordet<3

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
DNV GL
Håkon
DNV GL er en bedrift og de ønsker ikke å ha bedriftspresentasjon, men heller en instagram-takeover dag. Pengene
fra dette har tidligere gått til faglige arrangementer av educom.
Pandemioppdatering
Emil
Trondheim har igjen fått anbefalinger om munnbind. Smitten er i hovedsak på videregående skole.
Endringsforslag Linjesamarbeidsavtalen
Håkon
Samarbeidsforumet for alle bedriftskontaktene på NTNU skal stemme over et endringsforslag som lyder slik:
Dersom andre linjer skal ha tilgang til deres bedriftspresentasjoner må man betale for dette. Dette kan føre til at
Nabla får flere bedpresser. Denne endringen kommer til å ha økonomiske konsekvenser for oss.

4

Saker
Alle
Bumperz-utlån videre
Postkom
Nabla kan ikke lenger ha ansvar for bumperz ballene ettersom vi har mistet tilgang til NV-lageret etter at vi flyttet
ut. Dette er noe vi må fikse igjen, for vi trenger denne tilgangen. Alle avgjørelser om bumperz-ballene må tas med
hele NV gangen, da de er eid av alle.
Økonomisk støtte til kjellerstyret
Ine
Kjellerstyret ønsker å få et nytt kassasystem, og vi ønsker å støtte dem med et engangsbeløp slik at de får innført
det nye kassasystemet og fortsatt driften.
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Eventuelt
Fremover
De siste bedpressene for semesteret
Placebo
Kritikk av møtet
Ros til Emil for veldig god møteledelse
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