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Ansvarlig
Alle

Leder: Var på fadderseminarer sist uke! Denne uka hadde jeg møte med nv-gangen, her så vi på å fikse nye griller til
fadderperioden og på nv-lekene. Ellers går det i litt diverse små ting.
Nestleder: Booket en del rom for ulike arrangementer. Gjort en del administrative småting. Hatt vært i kontakt med band, og
driver å blir ferdig med å planlegge 17.mai. Har ennå ikke satt pris på arrangementet, men det kommer nok før slutten av
uka.
Faddersjef:
Økonomiansvarlig: vi har bestilt pins og klistremerker!! har også hatt bilagssortering (so til dere som var der). (so til
mamma som ringte så dere til slutt dro, neida, joda). fått fikset litt div greier som har ligget og ventet. Synes det hadde vært
gøy å prøve å få litt
BN-sjef: LS-møte i går, hvor den nye intensjonsavtalen ble signert. Den største forskjellen fra fjorårets avtale er at man ikke
lenger skiller mellom “åpnet for” og “invitert”. Fikk mail fra Jens Vigen, vår kontaktperson i CERN, som hadde vært i møte
med NTNU. Der hadde han lagt fram at han ønsket et opplegg i regi av vår linjeforening. Dermed blir det
bedriftspresentasjon med CERN i (tentativt) uke 38, hvor flere linjeforeninger vil bli invitert.
Arr.komsjef: Tatt kontakt med ulike hoteller angående immball-lokale og fått ulike tilbud, skal gå for Raddison Blu Royal
Garden. Skal ha møte med immball-komiteen ila uken. Fått en del penger i støtte fra Sit og Økonomisk støtte til
studentfrivilligheten, noe som er veldig gøy.
Komsjef:
Jubsjef: Har vært på “befaring” på Scandic Lerkendal, som var litt skuffende. Begynner å tvile litt på dem etter lørdagen
som var, så vi skal muligens se på andre lokaler vi kan ha det på. Det kommer også en konkurranse forhåpentligvis denne
uken der folk kan sende inn idéer til ararngement og prosjekter til jubileet!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris til Bindelddet

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Pins/ klistremerker
Elsa
Pins og klistremerker er nå bestilt. Det er 6-8 ukers leveringstid som betyr at det vil komme i sommer. Yawar kan
muligens hente.
Kiosk
Yawar
Yawar sliter med å få til samarbeid med andre linjer, så det vil ikke skje noe mer dette semesteret. Evy Gjerdem
har vært på et møte ang. innkjøp av varer til en slik kiosk før, Elsa skaffer referat fra dette, i tillegg til å sende
melding i økonomiforum for å høre mer om hvordan andre linjeforeninger løser dette.
Bedpres med CERN
Hanne
Bedpress med CERN vil skje i uke 38. Det oppfordres til å ikke legge andre arrangementer i dette tidsrommet.
Andre linjer vil også bli invitert.
Prikkesystem admin
Kristine/Hanne
Det er vanskelig å sjekke misbruk av admin-tilgang. Venter fortsatt på at webkom finnes en løsning på dette. Emil
Kvamme (educom) skriver retningslinjer for admim-tilgang i sommer, basert på det styret har kommet fram til. Det
bør holdes et eget infomøte for å gå gjennom disse retningslinjene og generelt om admin-tilgang. Dersom det
bestemmes å begrense hvem som har admin-tilgang bør de aktuelle undergruppene involveres for å høre hva de
synes. Det bestemmes at det beste ikke er å ha færre admins, men heller ha en bedre mulighet til å sjekke dersom
noen misbruker denne.
Trondheim Akademiske Ølbryggelaug
Kristine
Nabla har fått en mail fra Trondheim Akademiske Ølbryggerlaug som ønsker å innlede et samarbeid med Lauget.
Alle kan bli medlem her mot en medlemskontigent. I tillegg kan de kurse linjeforeningers egne laug, de låner ut
utstyr dersom en medlemmene i linjeforeningens eget laug er medlem hos dem. Sofus får ansvar for å
videreformidle denne informasjonen til Lauget.
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Saker
Alle
How to Nabla/ How to verv
Elsa
Ved studiestart bør det gis bedre og tydeligere informasjon om hva det innebærer å ha et verv/ være med i Nabla.
Dette kan gjøres på et infomøte ila. fadderperioden, evt. slås sammen med infomøtet om undergruppeopptaket. Det
kan deles ut et skriv om Nabla på immatrikuleringen, sammen med de andre skrivene som deles ut. Elsa og
Kristine får ansvaret for å lage et slikt skriv. I tillegg bør faddere og gruppeledere oppfordres til å opplyse om
Nabla og ulike verv. Kristine og Amalie gir info om dette på møtet for faddere før fadderperioden.
Hovedsponsor Nabla
Hanne
Skal se på muligheten for å skaffe en hovedsponsor på nytt. Det må i så fall undersøkes om vi får mindre fra SiT.
Yawar og Lavrans får ansvar for å forsøke å skaffe dette. BN har en oversikt over bedrifter som har blitt kontakt
tidligere. Dette må koordineres med evt. jubspons. Elsa bør og involveres i denne prosessen.
Daljer
Sofus
Det foreslås å legge til plaque på toppen av daljene (metalldel på tvers på toppen av båndet). Sofus har laget et
forslag til et nytt slikt design. Elsa kan sende dette forslaget til Direkte Premier og bl.a. høre om de isf. må lage en
ny støpeform for å legge til en plaque (dette vil medføre økte kostnader). Sofus hører med Daljekonsult dersom
Elsa får positiv respons fra Direkte Premier.
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Eventuelt
Whiteboard

Alle
Lavrans

Må høre med vaktmester om det er mulig å bore i veggen.
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Nabla Håndball
Nabla Håndball må settes som offisiell undergruppe.

Hanne

Fremover

Alle

Kritikk av møtet
Daljer er en sak i hvert styremøte

Alle

