
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  09.08.2021
Tid: 15:15 - 17:00
Sted: zoom

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Mye møter og mail gjennom sommeren. Gleder meg til å begynne på året med ordentlig nå.

Nestleder: Sommerferien er litt off-season når det kommer til linjeforeningsarbeid, men jeg har allikevel vært i noen møter
med ulike aktører som jobber for å bedre studenters hverdag. I tillegg til å svare på mail, sett over google drive osv.

Faddersjef: Vært i mye møter med fakultetet, NTNU, Trondheim og slikt. Ser ut som det begynner å ordne seg nå, noe som
er fint ettersom fadderperioden nærmer seg med stormskritt. Fortsatt litt usikker på hvor vi setter grensene med tanke på
Corona, men for meg ser det lovende ut til at vi skal få gjennomført arrangementene vi har planlagt. Mye mail fra studenter
som skal bytte linje og spør om de kan være med i fadderperioden, noe som er gøy. Nå er det bare siste innspurt med
infomøte for faddere, fadderfest, litt møter med fakultetet og slikt, så er vi i gang. Gleder meg veldig, jeg tror dette kan bli
bra.

Økonomiansvarlig: Det går veldig greit med økonomien og regnskapet. Generelt lite aktivitet i sommerferien. Jeg har
foretatt varetelling av noen ting i Nablashop, altså alt som ligger inne på kontoret. I løpet av ferien bestilte jeg opp flere
Nablapins. Pakken har nylig ankommet campus, så jeg skal få satt den på kontoret snarest.  I tillegg har jeg hjulpet noen med
diverse søknader. Forrige regnskapsår vil avsluttes senere, og det er ingen utfordringer der. Framover må jeg bli flinkere på å
mase om søknadsfrister. Jeg skal også ordne egen refusjonsbilag for tilbakebetalinger knyttet til fadderperioden.

Ambassadør: Har snakka med Deus, helt fantstisk type, stiller alltod opp. Fikk låne auditoriet i Hovedbygget som skulle
brukes i kvanteforelesningen, til Sunniva Rose foredraget. Nå gjelder det bare å få blestet, så vi får et godt oppmøte.
Foredraget er planlagt til kl. 14-16.

BN-sjef: Jeg skal ha et møte på onsdag med Nitr (Næringsforeningen i Trondheimsregionen) angående et
sommerjobbprosjekt som skal gi flere siving-studenter relevant sommerjobb i 2022. Jeg har sagt at vi kan være villig til å
hjelpe med å bleste rundt det, men han ønsket et møte for å fortelle mer om prosjektet og hva de ønsker hjelp til. Ellers er
eurêkakom i boks og skal snart starte arbeidet med Amandus som leder for gruppen.

Arr.komsjef: Her går det for det meste i immballplanlegging for tiden! Har søkt om støtte til lys og lyd fra trivselsfondet,
veldig spent på svar der! Ellers er det et par ting som må fikses i denne perioden, er tross alt ikke så lenge igjen! Men ligger
godt an. Utenom det har jeg fått lagd en plan for arrkom for ting som skjer tidlig i semesteret.

Kjellersjef: 4 åpningsdager er satt opp i fadderuka. drikke til 47000kr er kjøpt inn, så det bør bli bra. Mangler en
ansvarshavende til en av vaktene, det prøver jeg å fikse. Vil helst ha så mange fadderbarn som mulig innom kjelleren i
fadderperioden, men ligger an til at vi kun kan ha en faddergruppe om gangen med dagens regelverk dessverre. Men håper
det løsner seg utover høsten. Usikker på hvordan reglene kommer til å bli for utesteder når folk etterhvert blir fullvaksinerte.

Websjef: Forbereder til ting som skjer i høsten. Satt med blant annet inn i bokskap opplegg, programmet som brukes til å
fordele inn i faddergrupper. Ikke sett så mye på hvordan billettene for immball funker - så må sette meg litt inn i det.

Redaktør:

PR-sjef: Har ikke gjort så mye i det siste bortsett fra å søke om penger fra trivselfondet til nye kamerastativer. Snart skal vi
endelig få brukt pengene fra SiT til å kjøpe trillebager så ting blir litt enklere å flytte rundt på. Har også lest litt om kameraer
og fotografering i en bok for å bli ordentlig proff.
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1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

3 Orienteringssaker Alle
Pandemioppdatering Kristian
Det har vært en liten økning i smitte, så vi må være litt obs før fadderperioden. Men samfunnet har åpnet mer opp,
men er fortsatt litt restriksjoner.

Oppdatering Fadderperioden Ellen
Har ikke kommet så mange påmeldinger til fadderperioden enda, så håper dette tar seg opp. Det skal være
infomøte om fadderperioden for alle faddere, nå rett før fadderperioden. Det har også blitt laget en facebookgruppe
for det nye kullet, og en facebookgruppe for fadderperioden 2021.

4 Saker Alle
Tekst til Linjeforeningslounge Kristian
Styret godkjenner postkom sitt forslag til tekst på linjeforeningsloungen.

Uketog-gruppe Kristian
Vi må lage en gruppe som ønsker å være ansvarlig for UKE-toget. Kan informere om denne gruppa på
undergruppemøtet.

x. Eventuelt Alle

xx Fremover Alle
● C++ kont :)))
● Fadderperiode
● Studiestart
● Immballsesong <3

xxx Kritikk av møtet Alle
● Kort og konsist


