
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  07.10.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Mye produktivt denne uka( ;) ). Gøy å få være med på pHnockepHaest hos Høiskolens Chemikerforening. Ellers har
uka gått til mye småting. På søndag var jeg også med å rydde på NV-lageret og endelig få flyttet de siste tingene ut av gamle
lageret slik at Spanskrøret endelig kan få litt hylleplass.

Nestleder: Tralten går, mails skal besvares, rom skal bookes og immball skal deltas på, med påfølgende styregaver som skal
fikses. Kjenner det skal bli godt når immballsesongen er over og man kan sette fokuser på andre ting.

Faddersjef: Har ikke skjedd så mye her.

Økonomiansvarlig: Fortsatt veldig travelt med regnskap, men det går fint. Hvis det haster med refusjon, ta kontakt.

Ambassadør: Noen av de nye medlemmene var i møte med Andrea Hjelt angående fysikkvideo-prisjektet og hadde mange
gode tilbakemeldinger på det. Diskuterer dato for Roger Antonsen foredraget, mulig det blir 26. oktober.

BN-sjef: Litt mindre aktivitet nå, men de nye medlemmene skal være i gang med å kontakte bedrifter for samarbeid til
våren. Det er eurêkakom-møte etter styremøtet for å bestemme plan A, plan B etc for eurêka nå når NTNU er litt kjipe.

Arr.komsjef: Topptur i helga var vellykket!! Denne uka har vi hatt Åremøte og kommet godt igang med planlegging der!
Ellers jobbes det også med aktivitetsdag og joulebord.

Websjef: Betalingssystem på nettsiden er nesten ferdig

Redaktør: Oktoberutgave.

PR-sjef: Vi har hatt semesterets første møte i ProKom, der det dessverre bare møtte opp 1 nytt medlem, da de andre var
syke. Har fått satt gjengen litt i gang og ting skjer. For tiden er det litt mangel på minnekort også, som kanskje må gjøres noe
med. Fikk også henta de nye stativene som ble kjøpt inn. Fra styremedlem nr 11: KontorUka var en suksess, all kake ble
spist opp og arrangementene ble vel gjennomført. Vi har også stilt sterkt med styregaver til både V&A og HC, med Dremel
3000™ og kraftig lim fra OV. Credz til alle oss, synes vi har vært flinke med gaver<3. Var også på V&A genfors som
referent i 6 timer, som var litt gøy og litt tørt til tider.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ris til revyen for å sette øvingshelg samtidig som låvefest, og topptur

3 Orienteringssaker Alle
UKEtog Kristian
På lørdag er det UKE-tog, og det er viktig at vi får mange nablakomponenter til å møte opp, for å representere
linjeforeningen. Maxwell har ikke mulighet til å møte opp, da halvparten også er i Strinden (UKA sitt korps).

4 Saker Alle
Single Transferable Vote Kristian
Webkom vil implementere et system som gjør at vi kan velge flere personer til samme stilling på SKE. Dette vil
forhindre at vi må kjøre så mange runder med stemming på samme stilling. Vi må da bestemme hvilke regler vi
skal ha for slik stemming. Styret går for forslaget:

Omfordeling av overskudd trekkes tilfeldig gitt at stemmeseddelen har en neste kandidat å gå til. Vi
eliminerer kandidater, den med lavest antall blir eliminert, og stemmene vil bli omfordelt uavhengig av
om kandidaten er valgt inn eller ikke. Vi tillater ikke-komplette stemmesedler.

Vi vil videreformidle dette til Webkom, og se om dette er praktisk gjennomførbart.

Kontortid Sofus
Styret skal starte opp med kontortid to ganger i uka. Det vil foregå mandag og fredag

ITV-innlegg Håkon
Vi har en ITV som har et fast tidspunkt hun skal legge ut et innlegg, men dette glemmer vi noen ganger, som for
eksempel tirsdag. Gi henne moderat tilgang slik at hun kan legge ut uten å måtte spørre. Hun har vært i styret før
og vet hvordan det funker. Hun får tilgang

Lagernøkkel del 2 Sofus
Foriskringen til både prokom og Nabla sine band krever at nøkkelen til lageret er mindre tilgjengelig enn den er i
dag. Vi må begynne å se på muligheten om en nøkkelboks inne på kontoret, der vi kan ha lagernøkkelen. Vi leser
oss opp på forsikring og forsikringskontraktene til bandene og prokom, og tar saken videre.

x. Eventuelt Alle
CERN-Erfaringsoverføring Sofie
Tidligere har det vært tradisjon at 2. klasse drar til Cern, men det har nå vært et par år der det ikke har vært
arrangert. Det er for sent for kull 19, men det er fortsatt tid for kull 20, så om det er noen i kull 20 som ønsker å
arrangere dette kan de ta kontakt med de som sist arrangerte dette: Jonas Bueie, Sofie Holtestaul og Nanna Berre.
Det er også ønskelig at folk i kull 20 ønsker å arrangere dette, da dette er noe som ikke arrangeres gjennom nabla,
men på eget initiativ av komponenter i kullet.

xx Fremover Alle
● UKEtoget
● UKA
● Styrestruktur
● Gruppeledermøte
● NM for klubblag i Bridge

xxx Kritikk av møtet Alle
● Varte 6 min for mye


