
Gruppeledermøte i linjeforeningen Nabla

Dag/dato:  12.10.2021
Tid: 18:15 - 20:00
Sted: Realfagbygget R73

Saksnr. Sak
Ansvarlig

0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Arrkom
Arrkom: Arrkom har hatt en travel høst så langt. Foreløpig har vi arrangert beermile, immball
og topptur! Videre gikk også høstopptaket gikk veldig bra, og vi har fått med mange flinke og
engasjerte nye arrkomere på laget!! Etter de nye har blitt tatt opp har vi både hatt en del
møter hvor de har blitt informert om rutiner o.l., samt funnet på noe sosialt! Videre planlegger
vi også en til sosialkveld i nær fremtid, og forhåpentligvis også koietur i løpet av semesteret:)
Ellers har vi ukentlige møter, i tillegg til egne komitemøter for hvert enkelt arrangement. For
øyeblikket holder vi på med planlegging av Joulebohr, Låvefest, aktivitetsdag (potensielt) og
Åre2022!!

Bedriftskontakten Nabla:
BN: September var en hektisk måned med mange bedriftspresentasjoner, noe som var
veldig flott etter et litt mindre aktivt år. Nå er det en liten UKEpause før det igjen skjer litt i
november. På siden har vi flere større og mindre prosjekter gående, der noen er ferdig og
andre er under arbeid. Planlegging av eurêka 2022 er også i gang, men NTNU gir oss
dessverre litt problemer som gjør ting vanskelig. Ellers har vi tatt opp mange flotte
medlemmer, og hatt opplæringsdag med sosialt på Sabrura. For øvrig trenger BN sårt litt
penger til nye skjorter.

Educom:
EduCom: EduCom har hatt en veldig aktiv høst så langt. Vi har fått arrangert Sunniva Rose
foredrag, utvekslingsforedrag, starta opp kollokviene (som det er veldig godt oppmøte på) og
vi har tatt opp mange nye, spente og engasjerte medlemmer fra både 1, 2 og 3 klasse! Det
var veldig hyggelig på det første møtet, når alle var samlet, og på Inn/Ut når vi kledde oss ut
etter Bad Taste. Fremover ser vi mot foredrag med Roger Antonsen, som er lagt til 26.
oktober og planleggingen av Adam Becker til våren. Dette blir stas!

Fadderkom
Fadderkom: Vi har arrangert fadderperioden, og selv med et smitteutbrudd i Trondheim, vil vi
si det ble en suksess. Det virket som at førsteklassingene ble godt kjent, og godt rustet for
studielivet. Vi har også arrangert integreringen. Denne ble litt så som så, da det var få



faddere som ønsket hjelpe til. Det må vi fiske forbedring til neste gang. Ellers har ikke
fadderkom så mange oppgaver nå om dagen.

Kjellerstyret
Kjellerstyret: Kjellern er åpen igjen! Etter regjeringen avlyste covid kan det være 60 stykk på
kjellern igjen etter 16 måneders pause. Det er digg, og mye morsommere både som vakt og
besøkende at det er mer trøkk og stemning (og man må ikke stresse med at folk må sitte).
Framover holder vi åpent hver fredag, og vi har i tillegg vors med Janus før enkelte
UKA-konserter. Førstkommende er Alan Walker på torsdag

KontorKom:
KontorKom: Har vært veldig moro etter gjenåpningen! Har fått arrangert strikk og drikk!
Høstopptaket gikk fint, og vi har fått 13 fantastiske nye medlemmer! Fremover har vi tenkt å
arrangere intern semestermesterskap på Trondheim Camping og muligens få til en strikk og
drikk til:) Også skal kontoret selvfølgelig  (prøves) å pyntes til Halloween og jul!

ProKom:
ProKom: Har fått satt i gang de nye ProKommerne og så langt i høst har vi fått tatt masse
bilder av arrangementer (bilder kommer på nabla.no, men hvis du vil ha tak i noen er det
bare å skyte meg en melding). Vi har også fått litt nytt utstyr å skryte av, to store nye
trillebager og 3 nye robuste stativer. Disse har allerede vært i bruk på en ProKom-production
som er blitt satt i gang og som jeg gleder meg mye til. Vi har også valgt ny utstyrsansvarlig
og nestleder. Planen for resten av høsten er å ta de oppdragene vi får i oktober, og så kjøre
på med masse gøy når november kommer.

Styret
Styret sin RRT: Siden sist gruppeledermøte har vi i styret prøvd å holde hjulene trillende.
Over sommeren har vi gjort oss klare for å starte opp igjen Nabla etter ferien, prøvd å hjelpe
undergruppene med dette, planlagt frem mot fadderperiode, immatrikuleringsball, og
undergruppeopptak. I tillegg har vi gjort mye administrativt, som å betale ut refusjoner,
bestille gensere, svare på mail, booke rom og holde kontakt med andre
studentorganisasjoner. Om du lurer mer på hva vi gjør, i kanskje mer detalj enn her, sjekk ut
referatene fra styremøtene på: https://nabla.no/referater/2021/

WebKom
WebKoms R^2T: Opptaket gikk strålende. Det var 13 som søkte på WebKom (ny rekord?),
hvor 8 (eller 7, husker ikke helt) ble tatt opp. Blant disse var 2 jenter og resten gutter. Det er
veldig hyggelig, å etter så lang tid, ha fått inn jenter i komiteen. De nye medlemmene viser
utrolig stor potensiale - alle av dem. De har gjort flere issues på GitHub (ordnet opp i ting på
nettsiden) - og har satt seg inn i arbeidet utrolig kjapt. Det viser seg at den nyutviklede
utdanningsplanen som vi startet å arbeidet med i mitt første semester som WebSjef har
paya off. Her vil jeg gi stor ros til vår opplæringsansvarlig KA - og alle andre eldre Guruer i
WebKom som har bidratt med å hjelpe the young’uns. Samtidig har jeg hatt en sterk ønske
om å gjøre WebKom en mer sosial komite, noe jeg føler den nå blir. Her vil jeg gi masse ros

https://nabla.no/referater/2021/


til vår sosialansvarlig Samund (Amund Solland). Samtidig vil jeg gi masse ros til vår
Serversjef Amund Eggen Svandal - for å holde styr på Server, og gjøre masse usynlig arbeid
som gjør livet og utvikling så mye lettere <3 Trolig en Guru.

WebKom vil fremover jobbe med noen større prosjekter - jeg ønsker å nevne de mest
merkverdige som muligens dere komponenter vil reagere på.

1. Først og fremst - det vil nå være mulig å handle digitalt på nabla.no. Dette er et tilbud
som først og fremst vil være tilgjengelig for komponenter - etterhvert er målet å gjøre
det tilgjengelig for alle andre også - slik at vi kan tjene mere penger fra nabla-shop.
Dere kan godt gå å leke dere litt rundt, legge inn til i handlevognen, men ennå er ikke
selve betalingssystemet implementert, dere kan altså ikke kjøpe noe. Det kommer
snarest. Betaling vil gjennomgå gjennom Vipps.

2. Navbaren vil flyttes fra toppen til siden (sjekk nettsiden til HC: https://hc.ntnu.no/)
Formålet med dette er å gjøre navbaren mer ryddig, samt eliminere mye “dead
space” vi har på nettsiden (spesielt når man er på den i pc-en)

3. Implementere en Karusell på forsiden, slik at det er mulig å highlighte flere
arrangementer samtidig.

4. Det kommer spill på nettsiden - det skjer
På vegne av alle i WebKom, ønsker vi å takke alle som svarte på spørreundersøkelsen om
nettsiden - vi setter utrolig mye pris på det. Utenom de “store” endringene nevnt over - vil det
alltid skje små endringer her og der - så keep an eye out. Vi vil også takke alle for å vise stor
interesse i KodeGolf <3. Vi i WebKom er veldig stolte for at det er en tradisjon vi har startet
opp <3 Mange takk for deltagelse <3
Som alltid - om det er noen forslag er det bare å si ifra til oss <3

Koreolis:
Koreolis sin RRT: I høst har Koreolis tatt opp omtrent 10 nye medlemmer. Det var vanskelig
å ha korøvelser før sommeren, men etter sommerferien har vi hatt øvelser hver uke. Vi har
øvelser hver onsdag fra 16:00-18:00. I starten lå mye av fokuset på å øve inn til immballet,
der også flere av de nye var med for å synge. Nå prøver vi å øve inn en del gamle og nye
sanger. Fremover skal forberede en konsert sammen med Psykor, koret til Psykolosjen, til i
slutten av november. Dette krever da også at vi får til en felles øvingshelg. I tillegg skal vi
arrangere vin-og sløyfefest, der det deles ut nye sløyfer. Under UKA legger vi opp til mye
sosialt som tur på Lyche og å dra sammen på de ulike korkonsertene. Vi hadde også
planlagt å gjennomføre en hyttetur, men på grunn av UKA og mye annet som skjer, har vi
valgt å utsette denne til våren. Dermed blir det fokus på andre sosiale ting!

Kultkom:
Kultkoms gruppe-RRT: Kultkom har siden sist tatt opp rundt seksten nye medlemmer, og to
og to gamle kultkommere har hatt velkomstsamtaler med alle nye som har ønsket det.
Ordningen vår med velkomstsamtaler er et nytt pilotprosjekt. Vi synes det var positivt å få
tatt en koselig sofaprat med hvert av de nye medlemmene våre, spesielt siden Kultkom ikke
har opptaksintervjuer. Før sommerferien hadde vi en koselig sosialkveld hjemme hos meg
da reglene plutselig tillot det en stund, og sosialkvelder vil bli enda hyppigere nå som vi
slipper å skrive risikovurderinger for å spise kake eller spille Codenames sammen. Vi har

https://hc.ntnu.no/


også hatt utadrettede arrangementer i den grad smittevernsreglene har tillatt det, og er
svært glade for at vaksinasjonsprogrammet nå gjør at vi når kan spille brettspill innendørs
uten å måtte sprite ned både brett og terninger. Spillkvelden vår under KontorUKA fikk
mange nok deltagere til at deler av den måtte flyttes ut i Realfagskantinen, og
Bar-til-bar-posten vår under fadderperioden så ut til å vekke en
Dungeons&Dragons-interesse som hittil har vært nesten fraværende i vår ellers ganske
nerdete gruppe. I nærmeste fremtid er det mye som skjer, og for øyeblikket er nesten alt
dette i planleggingsfasen. Vi hadde i går et møte hvor vi planla aktiviteter for resten av
semesteret og diskuterte bl.a. valg av ny leder og mulige utvidelser av brettspillsamlingen
vår. Fremover skal vi ha sosialkveld på søndag, arrangere en fysmatkveld for hele Nabla,
dra på UKAs teateroppsetning “Nattforestillingen” som en intern aktivitet, og vi har også
noen nye og eksperimentelle planer vi ikke har lyst til å avsløre for dere andre… Riktig ennå.

Løpeklubben
Løpeklubb-RRT:
Løpeklubben har det bra! Vi arrangerte nylig Nablamesterskapet i 3000-meter, som nok en
gang ble en suksess. Takk til Fondet som gjorde det mulig å gi ut gavekort til oppmøtte! I
begynnelsen av semesteret har mange førsteklassinger vært på intervallene, noe som er
veldig bra. Gjenåpningen og UKA merkes dog på aktiviteten og oppmøte på økter og
mesterskap, men det blir økter læll og det er alltid god stemning å løpe med andre
nablakomponenter (+timinister og kiemikere innimellom).
Fremover er planen å gjøre som før - ukentlige løpeøkter på torsdager.

Maxwells Muntre Musikanter
MMMs RRT: Nå kan vi endelig spille sammen igjen, og det er veldig god s! Har hittil i høst
hatt en øvelse, spilt på immball og åpningen av kontoruka. (mye aktivitet til MMM å være)
Tar litt pause nå under uka, men satser på å få spilt sammen igjen i november + finne på noe
sosialt.
Høstopptaket gikk fint. Det startet blant annet en tubaist som trengte en tuba. Det har ikke
Nabla, men vi har ordnet en leieavtale med Dei Taktlause (Omega). Dette er ikke helt ideelt,
så planen videre er å søke masse støtte så vi kan eie våre egne instrumenter.

Nablarevyen
Revyen går sin gang om dagen. Blir bra revy på Byscenen i februar!

NAV
Vi har ikke fått gjort noe særlig enda, noen av banene har vært stengt pga vedlikehold i
tillegg til regn og mye vind. Skal prøve å få spilt litt før snøen kommer, men man vet aldri i
Trondheim. Utover det har vi åpent opptak så er ikke så mye å si om verken opptaksrunder
eller evaluering av høstopptaket.

Nablas Klatregruppe
Gøy med gjenåpning, da er det mulig å dra på buldresenteret igjen! Det er interesse for å få
til brattkortkurs ila året, så det skal jeg se nærmere på. Vi har fått inn flere fra første klasse,



som er bra. Hadde vært kult å kjøpe noe klatreutstyr som medlemmene kan låne ved behov.
(Er det noe som vi kan få støtte til fra Nabla??)

PostKom
Postkoms gruppe-RRT: Det rusler og går i Postkom, men på våre gamle dager er ikke
tempoet vårt like høyt som da vi var unge. Vi har fått et nytt medlem, Andreas Hennig. Av de
gamle medlemmene har flere blitt ferdige på studiet og flyttet utenbys, enten for å bli
konsulenter eller for å studere videre. Postkom jobber for tiden med å vurdere ulike
hylleløsninger for Nablas lager. Vi sniker oss også inn på styremøtene hver uke, hvor vi
drikker Styrets kaffe og til gjengjeld svarer på eventuelle spørsmål de måtte ha om hvordan
ting ble gjort i gamle dager. Andre ting Postkom har gjort i det siste, inkluderer å lage en
oversikt over Nablas tradisjoner og å låse inn organisasjoner som vil låne bobleballer fra
Nablas lager. Vi opprettholder selvsagt buddyordningen også, og synes alltid det er koselig å
få en melding fra Nabla-komponenter som vil si hei og/eller lurer på noe. <3

ReKa
Rekas RRT:
Det går bra i ReKa! Mange førsteklassinger som har blitt med i år, og vi har hatt mange på
trening til nå - veldig fornøyd med det! Deilig å endelig få spilt kamper igjen!

ReVen
ReVen gruppe-RRT:
Vi har åpent opptak og de som ønsker kan komme på trening. Vi pleier nå å være i overkant
av 10 stykk hver trening, men pga UKA og arrangementer i Nabla har det noen ganger vært
færre. Det er som regel de samme som stiller på trening og kamp ukentlig, noe som er
veldig bra. Vi har spilt 6 kamper til nå og ligger ca. midt på tabellen.
Til nå har vi lånt Reka sine drakter, men vi fikk tidligere i semesteret støtte fra Trivselsfondet
til sit til å kjøpe egne drakter. Så de får vi om ikke så alt for lenge. (Yey!)
Til nå har vi hatt trening en gang i uken + en kamp i uken. Vi har også hatt semesterets
første Revinkveld.
Bortsett fra å spille flere kamper og ha flere treninger, så har vi også lyst til å få til en nyttårs
bankett/julebord på nyåret med utdeling av litt priser og mat.

Skråttcast
Skråttcast har endelig fått tatt opp nye medlemmer, og jeg vil personlig si at de hever nivået.
Vi leverer fortsatt kvalitetsunderholdning hver fredag. Er allerede godt i gang med å
planlegge koietur, men det er vanskelig med medlemmer som er med på alt som kryper og
går av verv, stillinger, jobber og noen har til og med kjæreste. Vi prøver også på å få til andre
sosiale ting, men igjen vanskelig fordi alle har så sinnsykt mye å gjøre om dagen, satan
altså. Tungt å være sjef.

The Stokes



Stokes: Vi hadde et ganske amputert vårsemester, med ingen konserter :// Øving på Gløs er
som alltid litt styr, mtp utstyr osv. I høstopptaket tok vi opp en ny bassist. I tillegg er det en
del gamle medlemmer som har meldt ifra om at de skal slutte. Meeen gamle medlemmer har
en tendens til å bli litt lenger enn de har tenkt. Akkurat nå er stemningen litt så som så i
gruppen. Med flere nye medlemmer i vår og i høst, skulle vi gjerne likt å hatt litt mer sosialt
for å bli litt bedre kjent. I tillegg til at flere gamle medlemmer har sluttet, som gjør at
dynamikken har endret seg litt. I høst har vi spilt på Nabla og Berg sitt immball, noe som var
veldig kjekt <33 Vi har også foreløpig planlagt (minst) 2 konserter i november, og gleder oss
masse til å spille igjen. UKA gjør at det blir litt få på bandøvingene, men vi skal prøve å få til
et par ekstraøvinger før konsertene i november.

Utfluks
På grunn av korona fikk ikke Utfluks gjort så veldig mye i vår, da det ikke ville vært forsvarlig
å reise utenlands. Krysser fingrene for økt aktivitet fremover! Høstopptaket gikk veldig fint,
og vi fikk et par nye medlemmer! Vi har allerede hadd et møte, og skal ut å spise sammen
neste uke. Fremover skal vi prøve å ta opp kontakten med både Finland og Danmark for å
forhåpentligvis få planlagt enten et besøk til en av dem, eller at en (eller begge!) kommer til
oss i løpet av vårsemesteret. Krysser fingrene!



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Styret/Emil for å ordne pizza etter møtet Sofie
● Ros til Styret/Emil for å legge ut sakslisten tidlig selv om Slack hadde tekniske problemer Sofie
● Ros til Kultkom/Sofie for å legge inn diskusjonssak Kristian
● Ros til alle som har skrevet RRT Emil

3 Orienteringssaker Alle
Tillitsvalgte Styret/Kristian
Lovmessig må alle komiteer i Nabla ha en tillitsvalgt, det er dermed viktig at alle skaffer seg dette så raskt som
mulig.

Kontorvask Styret/Emil
Det vil bli satt opp vaskelister til kontoret. Dette er en liste over hvilke komiteer og undergrupper som vasker
kontoret til hvilken tid i semesteret. Viktig at alle gruppeledere ser på denne og legger merke til når det er deres
gruppe sin tur.

Rutiner og ting man skriver seg opp på lister for Styret/Kristian
Det er flere lister som henger på dørene inne i skapene der man kan hente ut ting. For eksempel hvis du skal koke
kaffe er det en liste med oversikt over hvem som har kokt kaffe, når og for hvilken undergruppe de representerer.
Det er viktig at alle som tar noe (eks lagernøkkel, kaffe, vaffel...) skriver seg opp på den tilhørende lista.

HowTo Nabla.no-Admin Styret/Yawar
Dette er en veiledning til gruppelederne om hvordan man bruker admin på nabla.no. Finner den på nablabanken
under:  diverse - undgergrupper - komiteer - webkom - viktige filer - how to nabla. Websjef skal forsøke å legge
den inn på undergruppedriven for lettere tilgjengelighet. HowToNabla.no beskriver blant annet hvordan man
legger til medlemmer i sin gruppe.

Bildetagning undergrupper ProKom/Sofus
Alle undergruppene vil fotograferes lørdag 30.oktober og søndag 31.oktober. Hold av disse dagene og be
medlemmene av undergruppa gjøre det samme. Fotografering er vanligvis en ting som skjer en gang i semesteret.

4 Saker Alle
Diskusjon: Hva kan Nablas gruppeledere og undergrupper gjøre for å bedre inkludere
alle komponenter gjennom hele året? Kultkom/Sofie
Undersøkelser viser til at flere studenter faller utenfor det sosiale i linjeforeningen. Det ble dermed en liten
idemyldring på hvordan vi i nabla kan unngå at dette skjer i våres linjeforening. Først ble det sett på hva spesifikt
gruppeledere kan gjøre for at alle skal føle seg inkludert. De viktigste punktene vil bli referert her:

- Viktig med det sosiale innad i gruppa. En tinger å komme med i en undergruppe/komitee, men det
viktigste er  å faktisk føle seg inkludert når man er med i gruppa.

- Mer blesting vil føre til flere som søker seg inn i undergrupper og komiteer, og flere vil ha en sosial
arena i linjeforeningen.

- Gruppelederne har et ansvar på seg om å være sosial og hyggelig mot alle. Spesielt er det viktig å snakke
med de litt stille personene som kanskje ikke snakker mest med alle andre.

- Det hadde også vært en mulighet å ha et felles dokument med ideer til sosiale arrangementer som kan
gjøres innad i gruppa. Da vil det bli lettere for gruppeledere å arrangere sosiale ting for sin gruppe, noe
som vil føre til et bedre gruppemiljø.

Det ble så sett på hvordan nabla som organisasjon kan inkludere så mange som mulig. Og de viktigste punktene
refereres under:

- Få til mer sosialt rundt gruppene. Eksempelvis at flere møter opp og heier til Reka/Reven kamper. Dette
vil være hyggelig både for fotballaget, men også sosialt for de som møter opp.

- Være gode på å bleste om når og hvor ting skjer.
- Oppfordre til at faddergrupper møtes, også etter fadderperioden.
- Arrangere arrangementer på tvers av grupper for å sosialisere ulike omgangskretser sammen.

Eksempelvis var det noen som arrangerte fadderperioden for 3. klasse denne fadderperioden, som gjorde



at 3.klasse ble bedre kjent med hverandre. Dette var et flott initiativ, og det oppfordres for fremtidige
kull å gjøre det samme.

Evaluering av Høstopptaket
Styret/Kristian
Tilbakemelding fra gruppeledere gir følgende forbedringspotensialer:

- Det må tydeliggjøres i enda større grad hvilke grupper/komiteer som har åpent opptak og hvilke som
ikke har det.

- Tydeligere informasjon om at det ikke er alle komiteer som lar seg kombinere. Eksempelvis BN, arrkom
og kjellerstyret.

- Det kan stå mer informasjon på søknadsskjemaet om de ulike gruppene.
- Unngå digitale infomøter og heller ha fysiske.

x. Eventuelt Alle
Bruk av Kalender Prokom/Sofus
Gruppelederdriven har en kalender der alle gruppeledere skal legge inn datoer der det skjer noe med deres gruppe.
Det er viktig at alle gruppeledere bruker denne og skriver opp når noe skjer. På denne måten kan vi forhindre
overlapp av sosiale ting i Nabla, som revyhelg og topptur, men også at det skjer sosiale ting med grupper samtidig,
slik at flere rekker å være med på alt, om noen er med i flere grupper.

Quizkom Kultkom/Sofie
Quizkom ble dessverre borte under korona, og har ikke arrangert noe på 1,5 år. Dette må gjøres noe med, da vi vet
at quizkom er en god ressurs for Nabla. Det høres derfor rundt om noen er interessert i å starte opp denne gruppa
igjen.

xx Fremover Alle
● Photoshopkurs
● Låvefest
● Påmelding for Åre
● UKA
● Fysmatkveld
● Reven spiller kamp 13.10 kl 20:30 på Eberg
● Konsert med koreolis

xxx Kritikk av møtet Alle
● God referatskriving av Ellen! Men for ordens skyld:

Det burde ha blitt koordinert med referent i forkant av møtet Kultkom/Sofie
● Bra diskusjon om inkludering Koreolis/Mari
● Glemte opprop Prokom/Sofus


