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Ansvarlig
Alle

Leder: eSKE er gjennomført og ferdig. Veldig deilig å få gjennom viktige endringer selv om oppmøtet kunne vært bedre.
Har også klart å sette kranglemøte og gleder meg til opptak er fullført! Ellers mye mail og småting, som alltid er gøy å få
gjort.
Nestleder: Hvorfor fjerna du det som sto der? Faen og, nå begynner det på ordentlig. Den siste uka har det vært stort sett
rolig, fått inn litt rombookinger og småting. Kommer jo ikke utenom det fantastiske eSKE som ble arrangert, glad det er over
:))
Faddersjef: Har nå hatt alle intervjuene til fadderkom og i morgen skal jeg velge min komite på kranglemøtet. Masse bra
kandidater så det blir veldig spennende. Har også vært i møte med de andre faddersjefene i NV-gangen, så da var det litt
idemyldring av hva vi skal gjøre til fadderperioden. I tillegg planla vi litt om NV-gang festen som skal skje i fadderperioden!
Fikk da også snakket med HC faddersjefene og de var også keene på flelles bumperz, så det er artig. Jeg har også kjøpt kaffe
til kontoret. Kudos til meg.
Økonomiansvarlig: Jeg har opprettet en faktura i visma, og er svært fornøyd med det. Jeg kommer nok til å ha møter med
de ulike økonomiansvarlige i de ulike undergruppene om ikke altfor lenge, om kanskje 1-2 uker. I tillegg har jeg vært på SiT
kurs om mva i frivillige organisasjoner og torsdag kveld skal jeg på et nytt kurs om regnskap med SiT. Jeg hadde også en
kort erfaringsdate med Evy forrige helg, og vi gjentar det igjen før Max Party på lørdag ;) Ellers føler jeg meg tryggere og
får sakte, men sikkert bedre oversikt over økonomien.
Ambassadør: Ja, hallo folkens, da var det ambassadøren som skulle snakke ja. Vel, det har jo skjedd en del spennende ting
denne uken. Siden jeg ikke var i edru nok tilstand til å oppsummere mitt forrige møte så personlig, så tar jeg og gjentar det
med mine egne ord en gang til. Møtet gikk veldig bra, det var kjempespennende å lede et møte - min første gang! Jeg tok
med kjeks for å bestikke alle educommere, og det så ut til å funke, alle var veldig blide og kom med masse innspill. Det ser
ut til at vi kan få til en del ting mot slutten av semesteret, litt kurs, litt foredrag og kanskje til og med et liv etter fysmat. Vi
har fått samlet alle ideene i et felles dokument, så vi har full oversikt og kan planlegge godt sammen. Samme uke
gjennomførte jeg også 4 intervjuer og denne uken tok jeg den siste. Så det er totalt 5 nye søkere til Educom og jeg fikk et
kjempegodt inntrykk av alle sammen! De hadde alle masse spennende ideer og var engasjerte, så dette blir veldig bra. Det
blir spennende på kranglemøtet i morgen. Jeg har ikke så mange å krangle om akkurat, ettersom søkerne hadde educom på
første pri (of course) og søkte stort sett ikke på noe annet. Men det er sosialt å være på kranglemøte og hvem går ikke glipp
av muligheten til å kverulere litt når man først får det? Så vi sees i morgen det blir en bra dag!
BN-sjef: Hadde intervju med søkeren til BN, logget inn på Linjesamarbeidet sin Slack, spammet Amund med meldinger om
prikkesystem (beklager igjen), satt tidspunkt for første BN-møte som sjef , tatt avgjørelser (gøy), hatt møte med Anders om
Analyseansvarlig i BN, startet et phd-prosjekt med Anders, sendt maaaaaaange meldinger, delegert intervju med NTNU
Karriere til Håvard (<3), delegert kranglemøtet videre til nestleder, ++
Arr.komsjef: Har nå hatt intervjuer med de nye som har søkt arrkom som var gøy! Har også hatt enda et arrkom møte på
tirsdag, og har nå begynt å planlegge et arrangement til EPVU! Holder også på å skrive søknad for å få støtte fra sit sosial og
EPVU. I tillegg skal vi også ha L2L innad i arrkom på fredag som jeg gleder meg veldig masse til!
Kjellersjef: Skjer ikke mye på denne fronten for tida. Men etter kranglemøtet når nye kjellerstyret er fastsatt skal jeg lage ny
slack og google drive. I tillegg gir jeg muligheten for å bytte stillinger internt i kjellerstyret, ser særlig fram til hva Edvard
kommer til å by på som incestansvarlig, om han tør å ta på seg det prestisjetunge vervet. Edvard og noen andre 2-klassinger
kommet til å fortsette i kjellerstyret til høsten minst. Mest fordi de er lættis, men litt fordi vi i 1. klasse ikke har fått så mye
erfaring (corona), og trenger sannsynligvis hjelp med å holde kjellern åpen. En positiv ting er at vi har åpnet for å holde

alkoholfrie arrangement på kjellern, så det er noe vi kan planlegge fremover. Blir da quiz, spillkveld eller lignende. F eks kan
en komite benytte seg av kjellern en kveld. Arrkom? BN? Fadderkom? Et hav av muligheter
Websjef: Som websjef har jeg fått gjort meget denne uka. Styrte jo valgsystemet på eSKE, noe som var svært spennende :)
Var veldig hyggelig å jobbe med gamlestyret. Men opplegget var greit stress til tider - for brått fant jeg en liten feil i en
avstemning sekundet før ordstyrer ba om å åpne den. Måtte gå inn i heftig Hacker-man modus da. Har også ordna med å gi
mange admin rettigheter på Nabla.no - så har hatt mange slack dms denne uka. Og for noen timer siden så fikk vi en server
error på Nabla.no - Error 500. Det var litt dumt - men er noe som arbeides med :) Serversjefen vår er greit legende - så det
ordner seg :) Forresten, hatt intervjuer denne uka - som gikk bra. Altså, intervjua Frederick - det var sjukt stress. Gledes til å
ta opp de få som søkte WebKom. Har hørt at neste uke blir hell for meg, med tanke på å oppdatere mailinglister for
undergruppene :)). Så med det avslutter jeg RRT-en med en liten server error gåte: En node kan ikke være barn
av seg selv. Tenk litt på den.
Redaktør: Har prøvd å få kontroll over at vi har nok tekster + layoutører til neste utgave av Nabladet, litt smånervøs for om
det blir nok og om de vi har blir ferdig i tide, men satser på at det går fint. Har også hatt de siste intervjuene og gleder meg til
å få en gjeng med nye medlemmer i Redaksjonen!
PR-sjef: Har fått fiksa noen oppdrag til Max Party og diverse andre oppdrag. Masse bilder ble tatt på integration bee som
skal bli lagt ut nå straks på nabla.no. Denne uken skal jeg også få til opplæring med ny utstyrsansvarlig så får vi ordentlig
sving på sakene her.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til alle som var på eSKE
Ros til gamlestyret for gjennomføring av eSKE
Ros til Padel (og August) for legendarisk Integration Bee som forhåpentligvis blir en lang tradisjon
Ros til gamlestyret for å ha 100% overlevelsesrate
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Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Kristian
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU
Det er ikke smitte på NTNU, og generelt færre som dør i landet. Kanskje no med at vaksineringen har begynt.
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Saker
Alle
Nytt Lager og nøkler
Kristian
Nabla har fått et nytt lager. Vi har nå flyttet ut fra felleslageret med delta, og dermed også vekk fra NV-lageret.
Selv om vi ikke lenger har lokasjon inne i NV-lageret, har vi fortsatt tilgang på NV-lageret, og vi står nå med to
sett med nøkler. Det ble diskutert forskjellige måter å skille nøklene på. Ingen konklusjon ble nådd, men det ble
diskutert at vi ønsket en informativ løsning som tydelig viser hva som er nøkkel til hva, og samtidig har en
morsom vri. Morsom vri kan for eksempel være at det henger en høne på nøkkelknippet, eller en råttman.
Innspill til Nybygg
Kristian
Studentersamfundet skal utvides, og det skal komme et nybygg. Samfundet ønsker å skape en så stor rellsjon til
linjeforeningene som mulig og spør derfor linjeforeningene hvilke behov eller ønsker de har å komme med til det
nye bygget.
Dette ble da diskutert på styremøte, og påtroppende og avtroppende styre kom frem til disse ønskene:
-Et lokale som egner seg godt til immatrikuleringsball.
-Flere lokaler med mulighet til å ha revy i
Ellers ble styret enige i at om det var ønskelig at studentersamfundet skulle bli flinkere til å svare på mail, da det er
vanskelig å få kontakt med dem.
Felles målsetninger for perioden
Kristian
Et nytt styre er tatt opp, og det ble derfor diskutert hvilke målsettinger de ønsker å sette seg for det kommende
styreåret. Det kom mange forslag frem, også ble det enighet om at hvert styremedlem skulle velge seg tre, de
skulle presentere på neste styremøte. Siden det gamle styret også var til stede under dette styremøte fikk vi også
tips fra dem om hvilke målsettinger de hadde satt seg og hva de skulle ønske de hadde satt seg.
Prikkesystem
Lavrans
Det nye styret har bestemt seg for å innføre et prikkesystem, så det ble diskutert diverse ting man kan få prikker
for.
Høring om tildeling av areal på campus
Kristian
Linjeforeninger får egne arealer på campus. Vi er heldige fordi NV-fakultetet gir oss relativt mye areal, og er
rettferdige og deler ut areal ganske likt. Vi i Nabla har et kontor i NV-gangen. Det er ikke et så stort område til å
være sosial på, men det er viktig at vi ikke spør om for mye slik at vi mister noe. Vi ønsker for eksempel ikke å
måtte dele kontor med andre linjeforeninger.
Tilbakemeldinger på stemmesystemet.
Yawar
Websjef ønsker å få det inn i forskriftene hvordan vi gjør votering. Han ønsket også tilbakemelding på
stemmesystemet. Styret synes det var et bra system, kanskje litt liten tid til å stemme, eller var alt helt flott. Stor
kudos til Wekom og Yawar for flott gjennomføring av eSKE.
Websjef oppfordrer også alle til å være flinkere med å sende melding til webkom om det er noe man trenger hjelp
til ved nettsiden, eller noen ideer.
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Eventuelt
Max party vors
Gamle og nye styret hadde vors over zoom

Alle
Emma
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Tips og triks fra gamlestyret
Gamlestyret kom med tips om hva nystyret kan gjøre for å få et enda bedre styreår.
○ bli faktisk enig om det som blir vedtatt, ikke stem for å ha makt
○ tør å være uenig, tør å ta diskusjoner. Sak og ikke person
○ ikke vær redd for å be om recap hvis du har falt ut

Gamlestyret

Fremover
kranglemøtet
max party
Bakover
Takk til alle sammen for et fint år
Takk til Frederick for å passe godt på oss det siste året

Alle

Kritikk av møtet
Kult å si ifra at postkom også er her
Gøy møte med gøye saker
Ros til Kristian for å klare å takle alle tullesaker<3333

Alle

Alle

