Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 15.04.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Har i samarbeid med andre Linjeledere lagt opp for at mikrobølgeovnene på NV-kjøkkenet kan brukes igjen. Hørt
med fysikkland-kontakter om det er mulig med mikrobølgeovn på fysikkland, ikke fått noe svar på det ennå. Klart å levere
første MVA-melding sammen med økonomiansvarlig. Ellers har Nablarevyen kommet ut og den var bra! Supert jobba,
Nabla!
Nestleder: Det gledes til kontoret åpner igjen, og vi kommer inn i den gode gamle eksamensperioden som vi alle elsker(å
hate). Stort sett litt diverse adm. om dagen med rombooking osv. osv. og tolking av koronaregler og instrukser. Har så smått
begynt planleggingen av 17.mai-feiring i lys av regjeringens gjennåpningsplan. Mer om dette i punktet under.
Faddersjef: Sendt noen mail og sett litt rundt på lokaler og mulige arrangementer til fadderperioden. Ellers har ikke denne
uka hatt så mye fart på fadderfronten.
Økonomiansvarlig: Leverte inn MVA-melding til Nabla i forrige uke. Har mottatt en rar faktura fra NTNU-Grafisk, og blir
nødt til å ringe dem. Ellers så er jeg også nødt til å ringe etter hjelp fra visma, da det er noe tull i regnskapet som ingen har
skjønt hvorfor er der. SiT har enda ikke svart på SiT-søknaden.
Ambassadør: Det har ikke skjedd store ting siden forrige uke. Har publisert application som Yawar laget til
kræsjkurs-opplegget, den ser ut til å fungere bra. Har snakket med Hild om å flytte Sofie Snipstad foredraget til 3. mai, for å
ha litt bedre marginer cause you know - corona. Ellers så er det i tankene å sette opp et møte snart, men koselig å kunne få
det til fysisk, så tror kanskje vi venter og ser hva som skjer etter 19. april.
BN-sjef: Ikke for mye som har skjedd. Jeg har blestet for et par bedpreser for å prøve å få litt bedre oppmøte. Vi har hatt
utrolig dårlig oppmøte på noen bedpreser i det siste, og fikk faktisk kjeft av HC nå for dårlig oppmøte på IFE på tirsdag. Det
var 11 påmeldte fra alle kull (inkludert BNs ansvarlige), og det er foreløpig 4 påmeldte (igjen inkludert vår ansvarlige) til
torsdag, som er utrolig dårlig. Dette betyr altså at det i praksis er 13 personer på hele fysmat som ønsker å delta på bedpres
med en spennende bedrift. med mulighet til å vinne en ganske bra premie underveis. Ja, en del er opptatt. Men de fleste sitter
hjemme uten noe å gjøre, men velger fortsatt å ikke melde seg på. Tror ikke folk skjønner at det går utover Nabla, både nå og
fremover. Etter vår egen bedpres med Cognite i vinter (også veldig dårlig oppmøte) fikk vi direkte spørsmål fra de om
hvorfor det ikke var flere som var der, da de ble usikre på om det betyr at fysmat generelt ikke ser på de som relevante eller
spennende. At høyst attraktive og definitivt relevante bedrifter, som til og med er veldig interessert i oss, får det inntrykket
av oss er ikke bra, og det er skadelig for vårt rykte. At Cognite nå prioriterer andre over oss i fremtiden er ganske sannsynlig.
Nå kan dette fort også gjelde IFE. Og HC vil kanskje være mer tilbakeholdne med å invitere oss fremover, når vi viser så lite
interesse. Vi kommer virkelig ikke godt ut av det på noen måter, så det er litt dumt. Det er dumt nå med mindre inntekter enn
vi potensielt kunne fått, som ikke hjelper oss med allerede betydelig nedgang i inntekter det siste året, men spesielt langsiktig
kan det være skadelig for Nabla og fysmat generelt. Bortsett fra det er vi i gang med planlegging for høsten, og det er
allerede spikret to (foreløpig fysiske) bedpreser til høsten. Jeg har også vært i mitt første møte i Linjesamarbeidet (LS), der
jeg på vegne av Nabla signerte en avtale som gjør at vi fortsatt er i LS fremover. Her ble det også snakket om muligheten for
at LS kan prøve å inngå et samarbeid med SiT om bedre priser på bedpreser. Fremover skal eurêkaansvarlig og jeg snart
prøve å få med noen i 2. klasse til eurêkakom. All erfaring tilsier at det blir ganske vanskelig, så jeg gleder meg til å mase på
kull 19 fremover.
Arr.komsjef: Har hatt nytt møte med arrkom denne uka og fått tatt opp litt ulike ting. Er ikke så mye mer vi skal arrangere
dette semesteret, men har igjen eksamensgrilling og eksamensfest (krysser fingrene for at det er mulig) hvertfall. Ellers
prøver vi å få til noe sosialt innad i komiteen:)
Kjellersjef: Har vært på første møter med kjellerNstyret og kjellersjefene til HC og Janus, de virka noenlunde oppegående.
99% sikkert at kjellern holder stengt ut semesteret dessverre, skal et mirakel til fra Bent og Erna for at vi åpner i vår. vi

planlegger ansvarshavende-kurs for førsteklassingene i kjellerstyret slik at vi kan drifte i fadderperioden og når
andreklassingene kastes ut av kjellerstyret en vakker dag. I tillegg til har vi ( dvs arrkom) satt dato for første møtet for
planlegging av lovefest til høsten, som forhåpentligvis er gjennomførbart. Tror ikke lovezoomfest har samme sjarm
Websjef: Ferdig med å holde voteringer for Revyen, så det var et artig å være med på. WebKom prøvde faktisk en ny
løsning dette valget - vi prøvde å åpne voteringen bare for de som var med i Nablarevyen. I starten funket dette litt dårlig, så
måtte virkelig sitte å jobbe der i sånn 2 timer for å få alt på stell - men funka til slutt, så er glad WebKom har fått til detta.
Har også jobbet litt med O Store Ambassadør med å sette sammen et lite skjema for kræsjkursene som skal holdes. Det er et
lite eksperiment vi har gående nå, og basert på hvordan det går - skal vi vurdere hvor “fancy” vi gjør opplegget. Også gjort
små WebSjef ting her og der.
Redaktør: Holder på med semesterets siste utgave. Fristene nærmer seg, og jeg gleder meg til å få se de siste tekstene. Mye
bra så langt.
PR-sjef: Endelig ferdig med revyen! Alt gikk som smurt på youtube, og det var ikke mye å klage på til slutt. Allerede 870
views på youtube, det er jaggu ikke dårlig! Nå som tiltakene ser ut til å lette litt på seg, skal jeg få med nestleder i ProKom
til å finne på noe sosialt om ikke altfor lenge:)
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Yawar og Webkom for stemmesystem på revygenfors.
Ros til regjeringen som åpner for å åpne

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Kristian
Jevn mengde smitte i Trondheim, men ikke så altfor mye. Noen få folk fra NTNU, men ikke så mye relevant for
oss. Kan se ut som det kan bli mer normalt igjen.
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU
Oppdatering om Fadderperioden
Det drives på og lages en tentativ plan for fadderperioden.

Ellen

Oppdatering 17.mai
Emil
I følge regjeringen kan det hende det er mulighet for en felles frokost for komponentene på 17.mai.
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Saker
Alle
Hvordan får vi komponenter med på Bedpres?
Kristian
Det er lite interesse blant komponentene om å delta på bedpres. For å få større oppslutning virker det som om
gaver eller mat kan være den drivende kraften. Kan også hjelpe å blæste mer rundt bedpressene, slik at folk får
med seg at de arrangeres.
Nye retningslinjer
Kristian
Det kommer nye retningslinjer. Det vil bli mer av samme situasjon som det var før påske. NTNU vil igjen åpne for
sosiale aktiviteter. Nabla vil derfor gjøre det samme.
Kontoret
Kristian
Ettersom campus åpner igjen åpner vi også kontoret. Samme regler som før påske. 9 sitteplasser og en ståplass.
Det skal også innføres vasking av kontoret, og det vil bli laget en vaskeliste for komiteene. Styret skal ha
vårrengjøring 21.04.
Når kontoret åpner igjen vil det også bli fysiske kontorvakter igjen.
Gruppeledermøte
Det skal gjennomføres et gruppeledermøte tirsdag 27. april, der disse punktene skal tas opp:
-nabla admin
-SOME (sosiale medier)
-informasjon fra styret
-vaskelister
-økonomiansvarlig

x.

Kristian

Eventuelt
Alle
Ta opp folk utenom opptak
Ingerid
De som har åpent opptak kan ta opp folk utenom opptaksprosessen, mens de som har lukket opptak kan kun ta med
folk under søknadsfristen og da det er opptak.
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Fremover
Vi skrur av serverene våre 7-16 22. april

Alle
Yawar

Kritikk av møtet
Saker lagt inn sent
20 minutter for tidlig
20 minutter for tidlig (bra)

Alle
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