
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  15.09.2021
Tid: 16:15 - 18:00
Sted: R73

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Det er undergruppeopptak og oppladning mot Immball. Tradisjon tro er det altfor mye som skjer og altfor mange
som skal ha tak i meg hele tiden. Gøy å se at så mange grupper klarer å mobilisere for aktivitet selv om vi har en kjip tid i
ryggen. Selvfølgelig også gøy å kunne representere Nabla i konfirmasjonen til Timini forrige fredag.

Nestleder: mye rombooking og organisering ifbm. Opptak kranglemøtet eksterne-immball osv. snart kommer
genserbestilling, kontorvaskeliste og kontortilganger.

Faddersjef: Har skuffet meg selv og ikke skrevet ferdig alle referatene enda. Tenkte å ta en kveld på kontoret en dag.
Kanskje på fredag siden det ikke ble noe imall på meg.

Økonomiansvarlig: Opptatt med å skrive søknader for velferdsmidler og støtte. Skal begynne å sende purringer for
medlemskontingent og immballbilletter. Det går fint, men det ble veldig mye å gjøre på en gang. Jeg skal også ha møter med
flere undergrupper sine økonomiansvarlige i løpet av uka eller neste uke

Ambassadør:

BN-sjef: Nærmer seg bedriftspresentasjoner med stormskritt, så litt ting som skjer nå! Det er et maskinlæringskurs med
Visma allerede nå på torsdag (16.09), før det neste uke blir PwC Norge og Accenture med Timini. I tillegg har søknadsfristen
for undergrupper vært, og BN har rekordmange (tror jeg) søkere. Denne uken går altså til intervjuer, der jeg har fått med meg
5 andre (2 per intervju) til å ta de med meg. Vi har nå hatt de første 18 intervjuene, og det er mange flotte søkere! Resten
kommer torsdag og fredag, før det (sannsynligvis) blir den tradisjonsrike BN-casen på lørdag. Videre kan jeg fortelle at
karriere-siden på nabla.no kontinuerlig fylles med nye stillingsannonser, og at det planlegges for å se mer på muligheten for
bedriftsekskursjoner.

Arr.komsjef:

Kjellersjef: Intervjuer hele uka, opptak torsdag, og jeg må fikse inn-ut-fest. Blikke lett å velge blant søkerne

Websjef: Ikke mye har skjedd. Har blitt gjort noen større endringer på fadder.nabla.no. Vurderes en større endring på
nabla.no/application - og har lest gjennom svar på spørreundersøkelsen om nettsiden. Klargjør et dokument med oversikt
over alle svar. Mye av tiden denne uken har gått til intervjuer. Tror det var et historisk opptak med 13 som søkte WebKom
<3. Tradisjonen med FizzBuzz case-oppgave på intervjuene har blitt ivaretatt. Nå er nettsiden oppdatert til Python 3.9 :)

Redaktør: septemberutgave.

PR-sjef: Fikk fikset styregave til Timini på tampen torsdag kveld klokka 23. Den ble jo faktisk ganske kul selv om
3D-printeren ikke fungerte helt perfekt, menmen. Har også fått sendt ut melding om intervju til ProKom-søkerne. Er ganske
misfornøyd med søketallet, da bare 2 har søkt, men jeg får gjøre det beste ut av det og prøve å engasjere dem.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Sofus, Håkon og Kristian for å sette sammen gaven til Timini
● Ros til Kristian for flott konfirmasjonstale til Timini

○ Ros til Håkon som skrev talen
● Ros til Sofus for å fikse med gallabilder

3 Orienteringssaker Alle
Pandemioppdatering Kristian
Det er lite smitte blant studentene i Trondheim, men litt mer blant de på vgs. Vi skal ha koronapass på våres imball
så da holder vi oss til de få reglene som er.

Integrering - hvordan ligger vi an? Ellen
Integreringen skal følge det tradisjonelle opptaket. For å ta hensyn til de bekymringene som tidligere har blitt tatt
opp angående opptaket skal faddere selv ta hånd om sine egne fadderbarn. På denne måten kjenner de terskelen
hver og en har, slik at de som ikke ønsker det så ekkelt heller ikke får det. Da får flere en “bedre” opplevelse.
Blesting for det nullvektorene skal kunne skjer i mekfys mandag 20 septemer

4 Saker Alle
Kranglemøte Kristian
Vanskelig å finne tidspunkt til kranglemøte da Nabla sine band har hatt lite tid til prøvespilling. Men kranglemøte
vil foregå søndag 19.september.

DGI Nominasjoner Kristian
Styret bestemte priser for DGI

x. Eventuelt Alle

xx Fremover Alle
● Kranglemøte
● Bedriftspresentasjoner!
● Immball
● Topptur <3
● Sosialt med styret?

xxx Kritikk av møtet Alle
● Ros til Kristian for å være streng med klubba
● ROOS TIL ALLE SOM VAR HER HELE TIDEN!!!!!!


