Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 08.04.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Travelt å begynne på igjen etter påsken. Startet uka med Linjeledermøte der vi snakket om arealrammer for
studentforeninger i sammenheng med campus sammenslåing (om du vil høre om dette bare huk tak i meg) og begynte å
snakke om Fadderperioden 2021. Har også oppdatert noen småting på nabla.no.
Nestleder: På den igjen etter påskeferien, alle som skrev seg opp har fått fornyet tilgangene sine, følger covid-nyhetsbildet
med argusøyne for å se hvordan 17.Mai lar seg gjøre i år. Kan ikke love noe, men krysser fingrene for at vi får til noe,
uansett hvor stort eller lite det blir.
Faddersjef: Hatt “møte” med påtroppende leder av Samf. Tenkt litt på fadderperioden. Ellers har det jo tross alt vært ferie.
Økonomiansvarlig: Ja det stemmer, økonomien går fortsatt rundt :) Skal levere MVA-melding med Evy etter møtet.
Oppdager stadig noe nytt innen visma. Vi har også mottatt velferdsmidler fra IE, og skal få informert undergruppene det
gjelder asap. Ellers venter vi fortsatt på svar fra SiT-søknaden
Ambassadør: I løpet av ferien har jeg fått skrapt sammen ei litta risikovurdering i løpende dialog med Kristian, som har blitt
sendt av gårde til IFY. For en gangs skyld var IFY våkne og svarte innen svært rimelig tid. Vi fikk det mest fornuftige svaret
også, nemlig at vi kan gjennomføre foredraget vårt fysisk dersom nasjonale og lokale retningslinjer tillater det. Da gjenstår
det bare å vente og krysse fingrene for at det går den 19. april. Ellers har flere superflinke kræsjkurs-ansvarlige allerede satt
i gang planleggingen av kræsjkurs, så det lover et bra opplegg. Blir spennende framover! Driver også og utarbeider et
spennende skjema for innsending av kræsjkurs-temaønsker med Yawar, han har virkelig stått på for dette, så det blir bra!
BN-sjef: Har hatt møte i BN, der jeg fikk gjenopprettet stillingen som Analyseansvarlig, etter at den har vært borte noen år.
Det betyr at en ny alumniundersøkelse kan være på vei. Sammen med eurêkasjef har jeg fått satt dato for eurêka 2022. Jeg
har også blitt innkalt til mitt første møte i Linjesamarbeidet (LS). Etter det skal jeg ha en samtale med lederen for Delta sin
bedriftskontakt for å diskutere et mulig samarbeid mellom Delta og Nabla. Har også hatt en samtale før påsken med websjef
angående noen ønsker til nabla.no.
Arr.komsjef: Er i kontakt med HC og skal ha et møte med dem for å se på muligheter for å ha Låvefest i høst!! Ellers skal vi
ha nytt møte med arrkom snart og få lagd en plan for siste del av semesteret.
Websjef: Ikke gjort så meget WebSjef ting, men on the grind etter ferien. Hatt et møte med O Store Leder i revyen om
revyens generalforsamling - så driver å mekker på voteringene som tar sted under generalforsamlingen. Også som vanlig,
gjort små endringer her og der på nettsida - ikke noe stort. Også har vi startet Kodegolf-sesong, som vi håper på blir en stor
banger nå som vi gir ut premie til den som gjør det best på slutten av sesongen. Bare å prøve seg folkens :)
https://nabla.no/kodegolf/7/
Redaktør: Holder på med semesterets siste utgave. Ulike frister er satt, så som redaktør er det bare å vente på at
Redaksjonen blir ferdig med deres oppgaver.
PR-sjef: I det siste har alt fokus vært på revyen, hovedansvaret for redigering av hele videoen er hos meg, og mange timer
har allerede blitt brukt på dette. Enkeltsketsjer har selvfølgelig blitt delegert til andre medlemmer av ProKom og her ble alle
tidsfrister holdt, noe som gjør jobben min myye lettere (så takk til dere<3).
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris til SiT for å bruke evigheter på å innvilge støtte

Alle
Alle
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Orienteringssaker
Ukentlig pandemioppdatering
Var ikke så mye smitte i påsken. Noe smitte etter påsken, men ingenting på campus.
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU

Alle
Kristian

eurêka 2022
Håkon
Det blir eurêka torsdag 27 januar 2022. Eurêka er fysmat sin karrieredag. Det er som mål å få det til fysisk i U1.
Kontorvakter
Styret skal ha kontorvakter fra kl 13.00-14.00 tirsdager og torsdager de neste ukene.

Ine

Arealrammer på NTNU
Kristian
Det kom informasjon om at fordeling av areal kommer til å bli strengere nå som det blir en campussammenslåing.
Heldigvis er Nabla heldige og NV-fakultetet har vært generøse med areal.
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Saker
Alle
Mikro
Ellen
Det er ønsket at det skal komme tilbake flere mikrobølgeovner på campus etter at alle forsvant for et år siden. De
forsvant som et tiltak mot smitte, men det er stor etterspørsel om å få dem tilbake igjen. Kristian (leder) vil sende
mail og spørre rundt om det er mulig å få mikrobølgeovnene tilbake.
Nabla kan ikke ha mikrobølgeovn på kontoret, da mikrobølgeovn krever stikkontakt med timer, noe som ikke
finnes på kontoret.
Vårrengjøring
Styret skal vaske kontoret onsdag 21.04.2021

Kristian

Sette datoer til etter sommeren
Styret ønsker å være tidlig ute og sette noen tentative datoer til neste semester:
-fadderuke: starter 16 august
-Immball / Opptak: torsdag 9.september, og ønskelig med opptak samme dag
- Nominasjon Det Gylne Integral - 29. august
- søknadsfrist for undergrupper/komiteer: samme kveld som immball
- kranglemøte: 1,5 til 2 uker etter søknadsfristen

Kristian

Internasjonale studenter
Kristian
Det er ønskelig at vi får med flere internasjonale studenter inn i linjeforeningen. Et forslag til hvordan vi kan få
med fler av dem er å gi dem “faddere” i linjeforeningen. Det er fadderkomiteen som jobber med å ta imot
internasjonale studenter, men det er også smart å få med andre undergrupper og komiteer. Et tiltak kan også være
internasjonal kveld på Kjellern.
Promotering med aktivCampus
Kristian
Nabla ønsker å promotere for aktivCampus som skjer uka etter fadderuka. Dette er en uke med masse åpne
treninger og fokus på NTNUI. Et slikt arrangement skaper større engasjement rundt studentorninger som blant
annet NTNUI og er no Nabla ønsker å stille seg bak.

x.

Eventuelt
Stengt kontor
Kontoret åpner samtidig som campus åpner.

Alle
Emil
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Fremover
Nablarevyen!!
Bedpress med IFE
Kontorvakt etter møtet!! (kl.13)
Gruppeledermøte

Alle
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Kritikk av møtet
Ros til Kristian for fagterminologi angående Det Gylne Integral
Ris til trondheim for at møte måtte være digitalt

Alle

●
●

xxx

Yawar

