Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 14.10.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Veldig gøy at vi var med i UKEtoget. Ville vært superkult om vi klarte å bygge en kulere flåte enn HCs pariserhjul til
2023 og om vi fikk med Maxwells i tillegg!. Hyggelig med gruppeledermøte. Ellers lite store ting som skjer. Noe mindre
linjeforeningsaktivitet på grunn av UKA. Fortsatt prosesser som marsjerer og går frem mot jul. Kjenner det er litt skummelt
hvor fort SKE kommer, føles ikke som det har gått over et halvt år.
Nestleder: Grunnet sykdom fikk jeg ikke vært med på gruppeledermøtet. Akkurat nå jobber jeg med å lage ferdig
excel-kalender for 2022, den for 2021 er laget av et excel-geni så det tar litt tid å få 2022 like bra. Ellers er det rombooking,
genserbestilling, vaskelister og litt adm. det går i.
Faddersjef: Var på gruppeledermøte. Ellers ikke stort som skjer. Jobber med økonomien da.
Økonomiansvarlig: Har levert MVA-melding for jul-aug denne uka. Det er mye regnskap og økonomi å sette seg inn i for
tiden. Perioden med søknadsskriving har roet seg noe ned. Framover er det depositum og innbetalinger til Åre .
Ambassadør: På det siste møtet før oktober ga de fleste medlemmer uttrykk for at de var travle i oktober, så det blir ikke
satt opp noe møte før tidligst uke 43. Likevel er det liv og røre i komiteene, ettersom vi planlegger Roger Antonsen
foredraget. Tror dette blir bra! Satser på å få til møte og sosialkveld med komiteen når det blir mindre som skjer med UKA
og andre ting for folk flest.
BN-sjef: Vi har hatt første ordinære BN-møte, noe som var veldig hyggelig. Nå når det er UKA er det mindre
bedriftspresentasjoner, og det er da andre prosjekter som jobbes med. De nye medlemmene er i gang med å ringe bedrifter
angående våren 2022. Eurêkakom har denne uken hatt sitt andre møte, og det handler fortsatt for det meste om planlegging
og alternativer nå med tanke på problemene NTNU gir oss: Det blir også gått gjennom priser, som ikke har vært endret på
mange år. Jeg har også vært på mitt andre LS-møte som Nablas representant, noe som var spennende og morsomt. Her var
det spesielt diskusjon rundt et punkt i samarbeidsavtalen vår som det alltid er store diskusjoner rundt, der det er spesielt én
linje som er sterkt imot endring. Det var også litt diskusjoner rundt LS’ avtale med UKA, så denne blir nok betydelig
forandret til UKA23. Utenom dette har nestleder i BN og jeg satt et møte i slutten av denne uken med Nitr angående
sommerjobbprosjektet vi skal hjelpe litt smått med. Der vil vi sette detaljene om hva Nablas/BNs del i samarbeidet er. Kan
forøvrig informere om at BN har valgt en tillitsvalgt.
Arr.komsjef: Arrkom har det også ganske travel! Er en del jobb med åre og joulebohr for tiden, i tillegg til at vi også prøver
å få til aktivitetsdag (som ser litt dårlig ut dessverre). Utenom det planlegger vi sosialt og koietur!:)
Websjef: Nå er vi på veldig god vei til å ha det slik at oppmøte blir registrert ved å skanne kort på bedriftspresentasjoner og
foredrag. Formålet med dette er å gjenopplive prikksystemet på nettsiden - slik at vi i fremtiden muligens kan gjøre noe artig
ut av det.
En oppgave jeg tenker å ta på meg er å se på hvordan vi kan forbedre informasjonsflyt til alle komponenter
Redaktør:

PR-sjef: Vi har fått filma noe gøy greier, som kanskje en gang finner veien frem til youtube. Har også holdt photoshopkurs
der vi lagde vedlagt mesterverk:
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Emil for genserbestilling
Ros til alle gruppeledere for vel gjennomført gruppeledermøte
Ris til Nabla for dårlig oppmøte under UKEtoget
Ros til de som var på UKEtoget
Ros til Postkom og Prokom for å sette fotografering av undergrupper

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
TV-aksjonen
Kristian
TV-aksjonen er en veldedighetsorganisasjon som arrangeres av NRK gjennom en livesending. Nabla har tidligere
samlet inn penger til dette gjennom kakesalg. Dette er noe styret også ønsker å gjennomføre i år.
SKE-dato
Dato for SKE er tentativt satt til 15. februar. Da vil max party havne på pi dagen, 12.mars.

Kristian

IFY sitt oppgavevideo-prosjekt
Sofiya
Det er ønsket av studentkontakter at studenter arrangerer kræsjkurs på vegne av IFY. De har penger de ønsker å
bruke opp. Educom ønsker ikke noe forbindelse med dette. Men IFY lager for øyeblikket oppgav-evideoer som
skal være en god ressurs.
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Saker
Alle
Forslag til prisendring på Nablashop/Nabla
Yawar/Ine
Prisene på nablashop justeres ut fra vipps gebyret, slik at regnskapet går i null. Dette gjøres for automatisering av
varetelling.
DGI-møte
Postkom
Under møte for å bestemme vinnerne av DGI hadde vi postkom tilstede. Dette kan bli problematisk da det fort er
slike postkom-medlemmer som kan være i diskusjon i forbindelse med heder- og æredskomponent. Styret skal
dermed se videre på muligheten med å ta med komponenter som allerede er i DGI, på fremtidige DGI møter.

x.

Eventuelt
Joulebohr
Dato vil være 10. november. Det vil ca. være plass til 100-150 personer.

Alle
Kristine

Tekna-mail
Håkon
Tekna ønsker studenter til å holde kræsjkurs. Dette vil være lønnet arbeid. Vi legger ut annonsen på Nabla.no
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Fremover
Årepåmelding
STYRESTRUKTUR
Galla og UKErevy
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Kritikk av møtet
Deilig når orienteringssaker faktisk er orienteringssaker
Kritikk til Frederick for å sende oss mail under møtet
DÅRLIG OPPMØTE
Bra timing på avslutning
Ros til alle som var her og bidro.
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Møtet heves.

