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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: For tiden går det mest i forberedelser til immball og integrering. I tillegg nærmer kranglemøte seg. Ellers prøver vi å
få til å arrangere NV-lekene, men det har blitt utsatt nok en gang, så nå prøver vi å finne en ny dato som kan fungere. Etter
immball blir det å se på SKE, styrestruktur og fond!

Nestleder: Har gått i kiosk, få brukere inn på nettsiden, Pride, undergruppeopptak, og besvaring av generelle mld og
forespørsler… mye ass, men man koser seg😄 Må snart få bestilt opp caps/gensere😄

Faddersjef:

Økonomiansvarlig: registrerer kontigenter, immballbilletter kommer også løpende. Registrerer nablashop og forbereder til å
ha daljesalg og bestille nye daljer.

BN-sjef: Organiserer intervjurunder og gruppecase for søkerne. En del eldre komponenter som har søkt BN, som er veldig
spennende. Videre får jeg masse invitasjoner til bedriftspresentasjoner, og per nå har vi 3 bedriftspresentasjoner på én dag.
Ellers fikk jeg endelig svar fra bibliotekaren på CERN om det var muligheter for en bedriftspresentasjon i uke 43.

Arr.komsjef: Sendt ut mail ang. Arrkom-intervjuer. Går i immball nå ellers. Fikk plutselig mail om at Åre-reservasjoner
åpner imorgen så skal sitte klar med mine små hjelpere for å få fikset det.

Komsjef: Kranglemøte. Må overtale bandene til å flytte infomøtet. I så fall må vi si i fra med en gang. Slik at folk ikke setter
intervjuene sent.  Neste instainnlegg fra pride yawwis må mekke noen bilder

Jubsjef: Vi har kjørt en hard og god blesting for å søke jubkom. Det har jo også gitt resultater. 29 søkere er ikke dårlig bare
det. Kake til 2000kr ble en braksuksess. Nå er det satt opp intervjuer så skal vi få dette skipet opp å seile, for man har alltid
dårligere tid enn man tror.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Erle for bra immballplanlegging!
● Ros til ReVen for å vinne kamp på søndag!
● Ros til Hanne for å fikse mulig bedpres med CERN

3 Orienteringssaker Alle
Pride Yawar
Nabla skal gå i Prideparaden lørdag 10. september. Den felles frokosten i forkant vil foregå i R1 fra 09.00, før
toget starter kl. 12.00. Alle som skal på frokosten må ta med egen mat.

Deus Erle
Espen Robstad Jakobsen kommer som deus på immatrikuleringsballet.

4 Saker Alle
Daljer Elsa
Sofus har laget et utkast til nye daljer. Vi ønsker i utgangspunktet å beholde samme leverandør, men Elsa skal høre
med andre om et prisanslag. Vi mangler femårsdaljer. Kristian (postkom) skal sende en mal på dem. Koreolis
ønsker å gi dirigenten en femårsdalje. Han er ikke medlem i Nabla, men har allerede fått ett- og treårsdalje og er
ortogonalkomponent. Det stemmes over om han skal få dette, og det vedtas at han kan det med tre for, en mot og
tre blanke. Yawar videreformidler beskjeden til Koreolis.

Daljesalg Elsa
Salg av ett- og treårsdaljer skal foregå før immball. Komponenter kan da komme innom kontoret i en av
kontortidene og betale med vipps. I forkant av salget skal det legges ut et google forms for å få et estimat på hvor
mange som ønsker å kjøpe. Tidlgere har man måttet fylle inn hvilke undergrupper man har vært aktiv i og navnet
på noen som kan verifisere at man har vært aktiv i undergruppen. Det bestemmes at man nå skal gå bort fra at man
må ha vært med i en undergruppe, og heller bare se på betalt medlemskontigent. Vi har akkurat nok ettårsdaljer.

Immball (scenen,  eksterne styrer, drikkegaver, styrevors) Erle
Styret skal opp på scenen mens 1. klasse får pins. Økonomiansvarlig skal lese opp navnet på alle nullvektorene.
Det er fortsatt få fra eksterne styrer som har meldt seg på. Alle i styret oppfordres til å prøve å få med folk.

Snapchat Sofus
Sofus foreslår å lage en felles snapchat-story for alle komponenter til immballet.

Helt grønn festivalen Kristine
Helt grønn-festivalen skjer på Samfundet onsdag 21.09. De ønsker at vi skal bleste for dem. Det er veldig mange
innlegg for tiden, og dette er ikke helt innenfor Nablas ansvarsområde. Alle har fått mail om det uansett.

Reklame på døren Elsa
Jubkom trenger penger, og en mulighet for å skaffe dette er å selge reklameplass på døren. Elsa skal finne ut hvor
mye man kan få for det, og om noen andre linjeforeninger gjør dette.

Gensere Elsa
Bestilling av nablamerch og gensere er nestleders jobb. NTNU har inngått en rammeavtale med Strømmes AS for
alt av profilrelaterte produkter. Det diskuteres om Nabla skal bytte leverandør. Før vi tar en beslutning må vi
sjekke priser. Avtalen vi har p.t. er ikke-bindende.
Innlegg om bestilling av nablamerch kommer etter immballet.

Kranglemøte Yawar
Kranglemøtet settes til 19.09. Det skal være et gruppeledermøte kort tid etter.

Integrering Kristine
I år skal badekaret gjeninnføres. Integreringen skal avsluttes med at nullvektorene blir bedt om å bøye seg for
Nablas lover, for så å døpes i badekaret og få diplom. Alle skal ha bind for øynene mens de går rundt, for å ikke
vite at badekaret er der. Amalie får noen i fadderkom til å ta ansvar for badekaret. Fadderne sier ifra om de vet av



noen som skal behandles mer forsiktig. På forhånd skal det legges ut et skjema der nullvektorene skal fylle inn
navn, telefonnummer og allergier. Allergikere merkes med teip og tusj i det de møter opp. Hver faddergruppe går
rundt sammen.

SKE Kristine
Det er tidligere vært et problem å få folk til å møte opp på SKE. Dette er veldig uheldig da man må ha et visst
antall oppmøtte for å kunne fatte vedtak. Det kunne vært en ide å ha et eget rådsmøte før SKE der folk kan komme
med forslag til lovendringer for å effektivisere selve SKE. Et annet forslag er å ha to SKE, der man deler opp
valget av stillinger.
Regnskapsåret er flyttet til sommer til sommer, så man bør egentlig ikke diskutere regnskapet på vinteren (på
SKE). Kristine sender mail til andre linjeforeninger og hører hvordan de gjør det.
Å innføre drikking på SKE må diskuteres nærmere.

x. Eventuelt Alle
●

Amalie

xx Fremover Alle
● Styrestruktur

xxx Kritikk av møtet Alle
●


