
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  09.09.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: Zoom

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Gøy med undergruppeopptak! Mye som skjer, spesielt med pandemi. Ellers har det ikke skjedd så mye spesielt siden
forrige uke. Har sittet litt og fiklet med presentasjon av form om styrestruktur. Det var forresten også veldig gøy å være med
på aktivitetsdag med Timini, anbefales for de som får tilbud i senere tid.

Nestleder: Infomøte gjennomført, undergruppeopptak neste. Gleder meg mycket til å se hvilke undergrupper fadderbarna
blir med i. Også skal det bli godt å komme i vanlig drift igjen.

Faddersjef: Har skrevet ferdig noen av referatene som er i etterspørsel, så nå skal de komme på løpende bane.

Økonomiansvarlig: Jeg har satt frist for innlevering av refusjonsbilag for forrige semester slik at regnskapsåret kan
avsluttes. Det er en del søknadsfrister som jeg har informert undergruppene om, og noen har tatt kontakt ang. søknad. Jeg er
også opptatt med medlemskontingent, immballbilletter, og daljesalg.

Ambassadør: Kollokviene starter opp i dag, i K5, veldig spent! Synes dette er et veldig bra tilbud, så håper mange vil
komme. Er i kontakt med Britt Wenche og planlegger utvekslingsforedrag, men foreløpig er det bare en kandidat som har
sagt ja til å fortelle om sitt utvekslingsopphold. Har også sendt mail til kull 17 og 16, håper flere svarer. Ellers har EduCom
hatt semesterets første møte, det gikk veldig bra! Vi planla opptaket og kollokviene, så det var veldig hyggelig.

BN-sjef: Fremover blir det flere bedriftspresentasjoner, noe som er etterlengtet. Jeg håper vi får til å holde de relativt normalt
(med 1m såklart!), og at det ikke blir noen økning i smitte grunnet arrangementene. BN har hatt sitt første møte for
semesteret, og er i gang med planlegging for opptaket av nye medlemmer. eurêkakom har også hatt sitt første møte, så de er
også i gang med planlegging. Jeg har også vært i kontakt med Abakus’ bedriftskontakt angående bedriftsekskursjoner (se
sak).

Arr.komsjef: Hadde møte denne uka, hvor vi hadde masse ulike saker. Vi holder nå på å planlegge intervjuer og sosialt ifbm
opptak, beermile til helga (meld dere på!) og topptur som også nærmer seg! I tillegg har vi begynt litt på planlegging av en
aktivitetsdag vi skal ha senere i høst, og litt på Åreplanleggingen. Ellers går det fremdeles mye i immball.

Kjellersjef: Vi hadde møte i dag å planla Opptak og de første åpningskveldene etter fadderperioden. Neste åpningsdag blir
24. sept. Håper vi kan gå fra 24 kunder til 30, og etterhvert 60. Tror ikke optpaket går så bra.  For øyeblikket har vi
halvparten av antall søkere som var i fjor, jeg håper det tallet blir større. Tror ikke det hjalp at de fleste faddergruppene ikke
fikk vært på kjellern på grunn av rona. Faddergruppa mi skulle dit den dagen jeg testa positivt, og jeg hadde tenkt til å bleste
den kvelden. Så foreløpig har kun en fra faddergruppa mi søkt… Skal prøve å bleste litt på SoMe siste to dagene.

Websjef: Klipping av bokskap har tatt sted. Ikke alle skap har blitt klippet enda, men med fingrene krysset, håper vi (jeg og
sekretær) til å bli ferdig denne fredagen. Har i samarbeid med WebKom utviklet og gitt ut en spørreundersøkelse om
nettsiden. Har forbedret fadder.nabla.no, med tanke på at den blir mer enklere å bruke. Vurderer veldig sterkt å gjøre alle
større events til QR-events - ønsker å teste hvordan dette eventuelt fungerer i nærmere fremtid, i et større arrangement
(bedpres kanskje). Har samlet noen tanker om prosjekter vi kan holde med på dette semesteret (det kommende året). Disse er
blant annet å gjenopplive nablawiki (har gjort mye bra her - ryddet opp i struktur, anbefales å ta en titt). Ønsker å kontakte
PostKom for videre utvikling. Ønsker å gjenopplive prikksystemet på nettsiden - dette i forbindelse med QR, som gjør det
enklere å holde oversikt over hvem som møter opp. Samt, notifikasjoner på nettsiden. Dette er planene fremover.
Ting som har skjedd denne uka - undergruppe opptaket.

Redaktør: Holder på med septemberutgaven.

PR-sjef: Den siste uka har mye tid gått til sosiale medier. Jeg har fått lagt ut instagram-stories for de fleste gruppene og har
ikke glemt det en eneste dag ennå. I tillegg til det har jeg hatt takeover sammen med arrsjef på snapchat-brukeren til NTNU



TekNat @ntnuteknat. Det var ganske stressende, men også litt gøy. Føler endelig meg som en ordentlig PR-sjef som holder
på med sosiale medier og sånn. Var også å hjalp Timini med Buckmesterskapet, som var ganske gøy. (Gruppe 2 for alltid!)



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til alle på infomøtet
● Ros til Fondsstyret for å behandle søknader
● Ros til Lavrans, Sofus, Kristian og Ellen som hjalp Timini med idrettsdag
● Ros til Sofus for å legge ut Insta-stories for undergruppene
● Ros til Sofus og Kristine for takeover

3 Orienteringssaker Alle
Pandemioppdatering Kristian
Nedgang i smitte blant studenter i Trondheim.

Immball Kristine
Imballet flyttes til 22. september.

4 Saker Alle
Kontortid 1. og 2.klasse Håkon
Førsteklasse har ikke no forhold til kontoret. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å arrangere egen kontortid for
1.klasse. Det samme for 2. klasse. Styret kan stå for disse kontortidene.

Bedriftsekskursjon Håkon
Det er bedrifter som viser interesse for bedriftsekskusjon. Det vil si en tur til for eksempel Oslo, der komponentene
får besøkt bedriftene der de har kontor. Abakus gjennomfører dette hvert år, og det er en stor suksess. For å få til
dette bør vi ha en egen gruppe som jobber hele året med denne turen. Denne gruppe bør dannes i BN, siden dette
har med bedrifter å gjøre, og det er BN som har kontakt og ansvaret for bedrifter.

Høstrengjøring Kristian
Kontoret må ha en grundig vask dette semesteret også, og styret bestemmer seg for å gjøre dette nærmere jul.

Drivhuset Kristine
Et sted linjeforeninger kan arrangere spill og quizkveld. Vi skal spørre kultkom og quizkom om de er interessert i å
arrangere dette her.

Inn og ut-fest Kristine
Blir arrangert mandag 27.09 og onsdag 29.09 på kjellern.

Bilde- og videobruk Sofus
Infomøte skulle bli tatt opp, men grunnet dårlig informering av opptak får vi ikke lov til dette av personvern
årsaker. Dette må vi passe på at ikke skjer fremover, og vi må lese oss opp på personvern rundt bilder og video i
forbindelse med arrangementer. Også må vi være flinkere til å informere, og gi mulighet for de som ikke ønsker å
bli tatt bilde av, eller filmet.

x. Eventuelt Alle

xx Fremover Alle
● VALG: Husk å stemme!
● Buckyball<3<3
● Beermile

xxx Kritikk av møtet Alle
● Ris til kristian for å overse spørsmål til orienteringssaker, hilsen åpenbart anonym
● TIMING (bra)
●


