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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Har sendt melding til NV ang internasjonale studenter, og fått svar fra dem! De skulle egentlig ha et møte som de har
pleid i fadderperioden men rakk det ikke. De ser på det nå men det virker ikke som de helt har kommet frem til hva de tenker
å gjøre enda. Ellers prøver jeg å sette dato til SKE og styrestrukturmøte, men trenger svar på doodle! Frist idag (som er
orienteringssaken på det). Utenom det har jeg prøvd å se litt på hva som er viktig at vi tar opp på gruppeledermøtet neste
tirsdag, og så bør vi også prøve å få til noe sosialt da!

Nestleder: Genserbestilling og kontortilganger er nå på plass. Har gjort diverse administrative oppgaver og hjulpet til her og
der :)

Faddersjef:

Økonomiansvarlig: Hatt møtte m Rasmus om hvordan vi går frem mtp fond og møte med banken. det er litt mer håndfast
nå hva som trengs å gjøres, men shiiit det er mye.

BN-sjef: Planlegger bedriftspresentasjon med CERN 26.oktober. Opplæring av nye medlemmer er fullført, og bedriftene
kontaktes nå.

Arr.komsjef: Joulebohr-dato tentativt satt og planleggingen er også godt i gang. Topptur er ferdig planlagt! I tillegg er fast
møtetid endelig satt.

Komsjef:

Jubsjef: Vi hadde møte og sosialt med hele jubkom på torsdag som var veldig hyggelig, med kviss og smash og hele pakka.
Etterfulgt av en tur på Lyche som jeg tror mange synes var hyggelig, jeg koste meg i alle fall ganske mye.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til ProKom for å mekke immballbilder

3 Orienteringssaker Alle
Internasjonale studenter Kristine
Kristine har snakket med NV om et møte, som ikke skjedde i denne fadderperioden. Det bør være et møte ang.
inkludering av disse studentene dersom det kommer noen etter jul.

Oppsummering NV-møte Kristine
Kjøkkenet: Toastjernet er ødelagt, bør kjøpes inn nye.
Penger til overs fra fadderperioden: Timini har ansvar for å fordele disse blant linjeforeningene.
NV-lekene: Ble i år avlyst.
Partyteltpenger: HC har ansvar disse.

Utveksling instagram Lavrans
Det har blitt opprettet en instagramkonto som drives av de som er på utveksling, hvor de tenker å ha takeovers og
oppdatere på hvordan det er på utveksling.

Lagernøkkeloversikt Kristine
Det trengs en ny oversikt over hvem som låner lagernøkkelen.

Regnskap og BNs overskudd Elsa
Regnskapet er enda ikke ferdigstilt. BN skal ha erfaringsoverføring.

Møte med banken Elsa
Elsa og Rasmus (økonomiansvarlig BN) har lagd en plan for et møte med banken for å avklare hvor mye penger de
har osv.

Kontortid Yawar
Det er lite populært i styret å lage vafler til kontortid. Forslag for regler ved kontortid:

■ Krav om vafler på kontortid
■ Prikk dersom ikke lages vafler
■ Vafler i trade mot ikke prikk
■ Hvis du har tid lag vafler, men kjeks kan gå, kontorkom kan få lage vafler

4 Saker Alle
Excom20 Elsa
De som er på ekskursjon får fakultetsstøtte i etterkant. Wilfred (økonomiansvarlig excom) lurer på om Excom20
kan låne 120 000 slik at de som skal på ekskursjon slipper å betale i forkant. Elsa skal forhøre seg med Ine
(foregående øk.ans. styret) og Fredrick. Vi har to alternativer: at Nabla låner ut pengene, eller at Excom får inn
disse pengene selv. Skal diskutere saken videre.

Fond og møte med banken og penger på konto. Elsa
Vi kan ikke investere fra bufferen. Nablas oppsparte midler kan brukes til å investere. Vi må i så fall ha en plan på
hvor, hvor lenge, og en kriseplan og retningslinjer. Dette vil da bli en jobb for neste styre.

KontorUka22 Sofus
I uke 42 blir det KontorUka22 (17. - 23. oktober). Det planlegges kake på kontoret hver dag. Det blir i tillegg
filmkveld og Strikk og drikk. Dette skal gjøres for å samle inn penger til TV-aksjonen. Innsamlingen vil foregå
over Vipps. Det vil være loddtrekning blant dem som har donert. Andre ideer til arrangementer som kan samle inn
penger er: auksjonskveld på Kjellern  og sykkelverksted med sportskom.
Det skal henges opp plakater om kontoruka og TV-aksjonen. Dette fikser Sofus og prokom. Alle gruppeledere skal
bli informert sånn at alle undergruppene får anledning til å arrangere ting. Det skal og lages en egen ukeplan for
uka som kan henges rundt omkring.



Gruppeledermøte Kristine
Det er gruppeledermøte neste tirsdag. Lavrans sender ut en påminnelse om dette allerede i dag.

Pin og diplomutdeling Kristine
10 og 10 av førsteklassingene blir lest opp om gangen i den rekkefølgen diplomene ligger i. De skal så hilse på
styret og får pin og diplom overrakt.

x. Eventuelt Alle
●

xx Fremover Alle
● Bedpres med Tunable og CERN
● Pin- og diplomutdeling

xxx Kritikk av møtet Alle
●


