
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  12.10.2022
Tid: 14:15
Sted: R Wöhler

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Gruppeledermøte vel gjennomført, med masse gode diskusjoner og tilbakemeldinger! Evalueringssamtaler starter
denne uka. Snakker litt med noen andre linjeforeninger om hvordan de har generalforsamling. Ellers skjer kontorUKA neste
uke!

Nestleder: Bestilt gensere, bittelitt kontoruke, fikset pc for kontoret, og vært med på gruppeledermøte. Har også gjort en del
administrative oppgaver :)

Faddersjef:

Økonomiansvarlig: daljer skjer etterhvert. Skal ha litt erfaringsoverføring m ine. en til søknad som skal inn på søndag.

BN-sjef: Bedriftspresentasjon med CERN er planalgt, og blir 26.oktober. Har mange plasser, så må gjøres en bleste-jobb for
å fylle. Fristen for å kontakte bedrifter er 16.oktober, så alle bedrifter skal være kontaktet i løpet av uka. Møte med
Linjesamarbeidet på fredag, som blir spennende.

Arr.komsjef: Var på gruppeledermøte. Topptur ferdig planlagt og påmelding åpnet i dag. Leter etter lokale til joulebohr.

Komsjef: Lættis med gruppeledermøte

Jubsjef: Vi er godt i gang med det grafiske, og noen arrangementer er spikra. Banketten kommer til å ha veldig mye på
programmet så vi må kanskje kutte ned på noe av det som skal være med:(



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til bra gruppeledermøte
● Ros til folk for gode evalueringssamtaler

3 Orienteringssaker Alle
Kiosk/utlånsbank Yawar
Vi har fått tak i PC, det eneste som mangler nå er kortleser. Revyen skal diskutere om de kan gi oss deres kortleser.

Daljer Elsa
Har fått prisanslag på daljer, men på feil bestilling. Elsa har bedt om ny.

4 Saker Alle
Lagernøkkel Kristine
Har fått nøkkelboks til lagernøkkelsen. Det diskuteres hvem som skal ha tilgang til koden til denne, og hvor ofte
denne skal byttes. Det bestemmes at alle gruppeledere skal få tilgang til denne, og de kan i tillegg håndplukke
andre som måtte trenge tilgang innad i sine respektive grupper (styret kan godkjenne et forslag fra gruppeleder om
hvilke gruppemedlemmer som måtte trenge tilgang). Gruppelederne skal sende styret navnene på de som har
tilgang. Koden legges i gruppeleder-driven.
Nøkkelboksen er innført mht. forsikring av bl.a. musikkinstrumenter.

Admin retningslinjer dokument Kristine
Sånn det står i retningslinjene for admintingang per nå blir man utestengt med en gang (får fire prikker) av å
misbruke admintilgangen sin én gang. Det blir diskutert om dette er for strengt, noe det besluttes at det ikke er.
Formuleringen på å melde seg av etter avmeldingsfrist skal endres.
Det diskuteres videre om hva utestengelse betyr: vil et halvt års utestengelse bety resten av semesteret eller et halvt
år fra misbruket finner sted? Det bestemmes at utestengelsen skal gjelde i fire måneder i skoleåret (ferie trekkes
fra). Det skal holdes oversikt over hvem dette gjelder i et dokument i styredriven.
Alle som har admin-tilgang må lese skjemaet med retningslinjer og signere dette.

Oppsummering Gruppeledermøte Kristine
Kommunikasjon: Det var ikke så mye negativt om kommunikasjonen fra styret. Vi kan bli bedre på å koordinere
arrangement, da det er mye som kolliderer. Kalenderen må tas mer i bruk. Gruppelederne ønsker og en oversikt
over hvem i styret man skal kontakte om hva.

Inkludering: For å få flere med på Nabla-arrangement: kalenderen skal sendes ut på mail en gang i måneden.
Lavrans fikser dette. Et annet forslag var å ikke gjøre det mulig å se hvem som har meldt seg på et arrangement.
Erle er åpen for å muligens teste ut dette på eksamensfesten. Må først høre med webkom om dette er mulig.
Arrkom skal og teste ut det å arrangere felles vors. Dette kan gjøres ved at man melder seg på og fordeles i
tilfeldige grupper.

Lån til excom-mennesker Elsa
Excom får stipend fra NV, men dette får de først etter ekskursjonen. De trenger penger nå, og gjør dette ved å ta
lån hos de som skal være med på ekskursjonen. Dersom ikke alle har mulighet til å betale inn dette lånet, kan de
låne penger av Nabla. Det må i så fall være en kontrakt på at Nabla får tilbake beløpene.

KontorUKA - ukeplan Kristine
TV-aksjonsvipps er nå opprettet på Nablashop. Nabla dekker ikke utgifter til kaker på kontoret.

○ tv-aksjonsvipps er opprettet på nablashop
○ nabla dekker ikke utgifter til kaker på kontoret

x. Eventuelt Alle
Auksjonskveld Sofus
Auksjonskveld til støtte for TV-aksjonen kan holdes sammen med quiz på Kjellern.



Bleste-kontortid Hanne
Det er greit å bruke kontortid til å bleste for arrangementer.

xx Fremover Alle
● Bedpres med CERN!
● Topptur

xxx Kritikk av møtet Alle
●


