
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  16.11.2022
Tid: 14:15
Sted: W Röhler

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Hadde møte med Vakt&Service sammen med NV-gangen på mandag, om drikketillatese på kontorene. Kommer på
orienteringssaker. Videre skal jeg på møte med revyen om tillitsvalgte på torsdag, og på møte med NV-gangen på fredag!
Har ellers begynt å planlegge litt for neste semester.

Nestleder:

Faddersjef:

Økonomiansvarlig:

BN-sjef: Fått respons fra Simula om en mulig samarbeidsavtale at det er av interesse. Sendt en mer utfyllende mail om hva
en eventuell avtale kan innebære, og venter på deres tilbakemelding. eurêka kræsjer dessverre med Teknodagen, så har
derfor sammen med eurêkaansvarlig hatt møte med de angående hvordan vi løser dette best mulig. Kommet til en enighet, og
eurêkaansvarlig har signert en skriftlig avtale med leder av teknodagen om hvordan dette samarbeidet skal være. Flere
bedrifter viser interesse for arrangementer til våren.

Arr.komsjef:

Komsjef:

Jubsjef: Invitasjoner til alumni skal sendes ut i slutten av uken:) Joulekalender



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til alle som bidro på joulebohr-innslag!

3 Orienteringssaker Alle
Møte med vakt&service og NV-gangen Kristine
NV-gangen har vært i møte med Vakt og service ifbm. innbrudd på linjeforeningskontorene. De går ikke inn for å
gjøre noen endringer.

Linjesamarbeidet og UKA-23 Hanne
Det jobbes med en ny avtale med UKA om dager vi skal unngå for bedpres osv. Kontrakten ble ikke skrevet ferdig
da folk var uenige. Dager hvor det skjer store ting under UKA kommer en gang i februar. Eksklusive dager vil
være dager hvor ingen linjeforeninger kan arrangere bedpres’er. Dersom en linjeforening ikke er blant de inviterte
til UKAs “Dagens bedrift”, har denne linjeforeningen lov til å arrangere bedpres på eksklusiv dag. Dette er nytt fra
forrige avtale.

4 Saker Alle
Signaturrett Hanne
Det foreslås å legge til en setning i Nablas lover §11a med ordlyd omtrent som følger: “Et medlem av Nablas
komiteer kan sammen med sin komites ledes, etter avtale, signere på vegne av Nabla innenfor komiteen sine
ansvarsområder. Det vil da måtte inngås skriftlige avtaler mellom styret og gjeldende komite som fastslår nøyaktig
hvilke områder komiteen kan signere innenfor. En slik avtale må revideres hvert år slik at sittende leder i komiteen
og styret har signert.

Fremover Kristine
Datoer for våropptak:

■ Infomøte 3.mars
■ Søknadsfrist 5.mars
■ Kranglemøte 10.mars

DGI - nominasjonsfrist: 26.januar.
Det må skrives årsberetning og erfaringsskriv.
Dato for premøte til SKE:

■ tirsdag 21.februar

x. Eventuelt Alle
Admin-tilgang Hanne
Webkom må fikse det slik at brukere ikke kan legge seg selv til i webkom og slik på full admin-tilgang på
nettsiden.

xx Fremover Alle
●

xxx Kritikk av møtet Alle
●


