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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Veldig gøy å endelig være ferdig med erfaringsoverføring, men også litt skummelt. Har siden sist fullført
undergruppeopptaket og sett mye på mail. Ellers gleder jeg meg til resten av En Psykt Vanlig Uke, og håper det blir bra med
aktivitetsdag på søndag!

Nestleder: Går mye i rombooking og små-adminsitrative oppgaver. Gleder meg til å ta fatt på litt større oppgaver etterhvert,
og håper Korona lar oss gjøre littt ordentlig ting etterhvert.

Faddersjef: Tatt opp folk til kranglemøtet, enda ikke enda rukket å ha et møte, men det skal forhåpentligvis fikses før påske.

Økonomiansvarlig: Jeg prøver å skaffe meg oversikt over kommende søknadsdatoer og hvilke søknader som har blitt
innvilget mtp øremerket tilskudd. Jeg oppdaget hyllene på kontoret, og det lå en fin bunke med utbetalinger jeg måtte gjøre,
så beklager på forhånd om det tar lang tid med tilbakebetaling av utlegg. Framover før påske ønsker jeg å ha møte med
diverse økonomiansvarlige i undergruppene for å bli enige om hvordan vi skal løse regnskapet/kommunikasjonen. Det er litt
vanskelig å få tak i grupperom, så send tips om hvor det ellers er mulig å holde møter på campus.
Det føles litt skummelt nå å stå på egne bein med økonomien, uten Evy som konstant støtteapparat. Vi fullførte vår siste
erfaringsoverføring før MAX-party, hvor vi avsluttet regnskapsåret 2020. Det skal sikre at jeg klarer å avslutte det nye til
sommeren (juli 2021).

Ambassadør: Har prøvd å komme i kontakt med IFY angående tillatelse til å holde foredrag med Sofie Snipstad, men de
ignorerer meg totalt. Har sendt dem purremail, but still nothing. Fikk Bera på saken nå, forhåpentligvis sendte hun dem en
litt aggressiv mail og fortalte hvem det er nå som er sjefen. Kanskje svarer de meg snart :) Ellers har jeg lagt alle de nye
medlemmene inn på Slack og Drive, oppdatert Educom sine medlemslister på Nabla, oppdatert mailinglisten, så nå skal alt
være bra oppe og kjøre! Gleder meg til møtet neste uke, vi skal ha sosial på Lyche etterpå - det blir koselig, og det er
hyggelig å inkludere de nye i det sosiale så tidlig som mulig <3

BN-sjef: Jeg hadde mitt første møte, som også var første med vårt nye medlem. Fikk delt ut ringelisten for bedrifter som skal
kontaktes angående samarbeid til høsten. Har jobbet med å (kanskje) gjenopprette Analyseansvarlig som en stilling i BN, der
det da også vil bli startet på en ny alumniundersøkelse. Diskuterte også mulige fremtidige samarbeid med Educom. Har også
fikset alt til intervjuet med NTNU Karriere.

Arrsjef: Arrkom hadde L2L på fredag som var veldig kjekt! Her var også de to nye med som var ekstra gøy!! Videre har vi
denne uka fått planlagt EPVU arrangementet som jeg tror kommer til å bli veldig bra! Vi har også lagd nye komiteer, og fått
fastsatt litt datoer og lignende. I tillegg prøver vi også å få planlagt en ny koietur etter påske en gang som jeg gleder meg
masse til!

Websjef: Som WebSjef har jeg mange ting i lufta - så er veldig fornøyd med det. Vi har nå fått tatt opp vår tidligere leder,
Frederick og en annen førsteklassing, så nå er det to nye Hacker-men in the making i WebKom. Vi har også holdt en liten
kodekveld  med WebKom - et fint sosialt innslag - og ser frem til å ha flere i fremtiden. Skal også til Lyche - meget bra. Har
også fått sendt ut excel ark slik at jeg får oppdatere mailinglisten til WebKom. Fikk også en liten oppvåkning om at mange
av disse adressene bare ligger ute på nett - og derfor, kan spammes få heftig med kødd - dette er noe jeg har satt meg litt mer
inn i, slik at vi kan hindre dette. En av de mer skumle tingene jeg har gjort denne uka, er å oppdatere lovene og forskriftene
som ble vedtatt under eSKE. Var så redd for å fucke opp - men skal si det gikk bra. Har også tatt opp mange nye ideer med
WebKom på møtet, og retningen jeg ønsker nettsiden skal ta. Kom blant annet frem til at vi ønsker et tettere samarbeid med
ProKom for å specie opp nettsida - dette er noe som må tas opp med the main man Sofus <3. Også, gjort NablaWiki mer
tilgjengelig, og driver og har gjort andre endringer på nettsida. Har startet et meget prosjekt med å oppdatere NablaWiki og
gjøre den mer tilgjengelig, oppdatere den, osv… så blir bra :) NablaWeb er barnet mitt ass <3



Redaktør: Skal snart sende marsutgaven til trykk, en del forsinkelser fra alle parter, så er litt spennende om det faktisk blir
et langt nok og fullstendig blad. Men det håper jeg jo på, må bare få sendt til trykk på søndag for å få det ut i mars, så litt
stress denne uken med å få alt på plass. Uvant å være leder og faktisk måtte mase på de andre i Redaksjonen, men blir
forhåpentligvis flinkere til det etterhvert. Uansett veldig gøy med nye medlemmer! Er veldig fornøyd med alle som ble tatt
opp og føler de neste utgavene med nye skribenter og layoutører kommer til å gå supert! Forhåpentligvis rekker vi et møte til
før påske, etter planen skal det holdes neste uke. Må i tillegg få arrangert utformingskurs til de som vil, og også muligens
skribentveiledning. Med andre ord er det mye som bør på plass før påske, så håper på å få til det meste.

PR-sjef: Det meste av ProKom-relatert arbeid for tiden angår revyen. Filming på lager11 denne uken i samarbeid med PR i
revyen virker som har gått ganske bra, og vi er et stykke foran tidsskjema fra det jeg har skjønt. Fremover skal jeg møte med
Lise for å planlegge litt delegering av redigering så vi har kontroll på det. Heldigvis er det en god del som har meldt fra at de
kan være med å redigere og siden det ikke er fryktelig mye jobb så har jeg et godt håp om at tidsfristen skal bli rukket. Som
PR-sjef har jeg lagt ut noen promoteringsbilder på instagrammen for EPVU, og skal få til en SoMe-plan med resten av
styret.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Ine for å være god med penger <3

3 Orienteringssaker Alle
Ukentlig pandemioppdatering Kristian
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU
Det er fortsatt  lite smitte i Trondheim, men mye på nasjonalt nivå. Ingen smittetilfeller på NTNU.

Kontaktinfo og Allergier Kristian
Alle i nye styret fyller ut en liste med sin kontaktinformasjon og allergier.

Oppdatering av dokumenter og nabla.no Kristian
Yawar fikser oppdateringene som må gjøres som å oppdatere tillitsvalgte, oppdatere alle dokumentene i
styredriven og  bytte ut dokumentet med hvem som er i styret.

Møte med undergruppenes øko.ans. Ine
Ine (økonomiansvarlig) ønsker  å ha et møte med økonomiansvarlig i alle komiteene, slik at de vet litt hvordan ting
fungerer.

4 Saker Alle
Felles målsetninger Kristian
Her går alle styremedlemmene gjennom de tre punktene de selv mener er viktigst at blir fokusert på dette året. De
punktene som ble tatt opp var:

-Videreføre integration bee
-Mye sosialt med styret
-Jobbe mer på nablashop, få et kiosktilbud på kontoret
-Skal være lavterskel å komme med ting på møtene
-Forbedre Nablas digitale profil
-Alle skal være bevisst på Nablas økonomi
-Ta vare på tradisjoner som vi mistet litt pga corona
-Lavterskel å spørre om hjelp fra andre i styret
-Lavterskel å snakke med styret for alle i Nabla. Styret skal være imøtekommende.
-Få til en grafisk profil for Nabla.
-Styret skal være gode representanter for Nabla.
-Se på styrestrukturen

SoMe-plan Sofus
Det skal lages  en SOME-plan, det vil si en plan om hvordan det er ønsket at Nablas sosiale medier styres. Innad i
styret er det en egen gruppe med hovedansvaret for Nabals sosiale medier. Denne gruppa består av Sofya
(ambassadør), Kristine (Arrkom.sjef), Yawar (webkom sjef), Emil (nestleder) og Sofus (PR-sjef). Når
SOME-planen lages ønskes det at vi kobler  nabla.no til så mye som mulig. Andre sosiale medier kan være
kortfattet og med den viktigste informasjonen, men det er ønskelig at det er nabla.no som inneholder all
informasjonen, slik at fler begynner å bruke denne siden.
Styret har også blitt gjort oppmerksom på at facebook har en algoritme som ikke favoriserer store grupper med
mange inaktive medlemmer, slik som nabla sin facebook gruppe er. Algoritmen gjør slik at man ikke alltid får
notifications, og det er derfor ønsket av styret at alle kullene som fortsatt studerer setter på notification på
facebookgruppa, slik at de får med seg alt som blir lagt ut. På grunn av dette er styret også kritiske til hva som blir
lagt ut på gruppa, slik at det ikke blir “spam”.

Bruk av lageret Sofus
Nabla har fått et nytt lager. Selv om vi ikke lenger har lager inni NV-lageret har vi fortsatt tilgang til NV-lageret.
Nabla ønsker å begrense tilgangen til våres personlige lager. Før har nøkkelen ligget veldig tilgjengelig.
Tilgjengeligheten til nøkkelen har gjort det vanskelig for blant annet bandene å forsikret utstyret sitt, da det
oppbevares på lageret. Lageret har generelt mye dyrt utstyr. Det ble derfor vedtatt av styret at nøkkelen skal
befinne seg i en kodeboks. Gruppeledere skal ha tilgang til denne kodeboksen, og dermed også til lageret. Det er
postkom som står ansvarlig for vasking og rydding av lageret. De har også en oversikt over alt som befinner seg i

https://www.vg.no/spesial/corona/fylker/50/kommuner/5001/
https://www.ntnu.no/korona/smitteutvikling


lageret, og hvor det befinner seg. Det blir fremmet et ønske om en liste med informasjon om hvem som har lånt
hva når. Dette vil føre til en bedre oversikt.

Forslag til redaksjonell endring for Fondet Kristian
Frederick Nilsen sendte en mail til styret med et ønske om å  dele opp et punkt i lovene om fondet, slik at det blir
mer leselig. Denne endringen vil føre til at hvert punkt kun vil omhandle en ting. Styret vedtok enstemmig at dette
var en redaksjonell endring som må presenteres på neste SKE.

Styregensere Emil
Styret skal ordne seg gensere, og diskuterte litt preferanser.

Nablas farger Yawar
Yawar har oppdatert nettsiden sin farge, men styret ønsker å fastsette en bestemt farge til Nabla. Tidligere har det
vært sagt at Nabla sin blåfarge er fargen som befinner seg på fanen, men en farge på en fane kan falme, eller
sollekes. Det er ønsket at vi fastsetter en farge, for heksadesimaler endres ikke. En fastsettelse av fargen vil hjelpe
Sofus (PR-sjef) ytterligere ved å etablere en fullstendig grafisk profil for Nabla. Yawar og Sofus skal se videre på
farger.

IFY playing hard to get Sofiya
Educom har sendt en mail til instituttet for fysikk om det er mulig å arrangere et fysisk foredrag på skolen, men
IFY svarer ikke. Styret stiller seg til at vi trenger godkjenning av NTNU for å arrangere arrangementer på campus,
og vi derfor må vente på svar før vi kan få til noe.

x. Eventuelt Alle
Styredaljer Kristian
Styret må kjøpe styredaljer, så de går sammen nå etter møtet og kjøper. Også fikk vi en liten klarering på hva de
forskjellige Nabla daljene er:

-sølv uten striper         - årsdalje
-sølv med stripe           - treårsdalje
-sølv med tre striper     - femårs dalje
-gull uten striper           - styret
-gull med en stripe       - leder

Styret photo shoot Yawar
Styret må ha en photoshoot så vi får noen bilder sammen, og vist hvem vi er. Dette støttes av styret og det blir
bestemt at Sofus (PR-sjef) skal ta disse bildene.

Nabladet quotes og nablasnap Ingerid
Det er ønsket at flere sender inn quotes til nablasnap.

Prikker? Lavrans
Prikkesystemet til styret ble diskutert.

xx Fremover Alle
● PÅSKE!!
● Aktivitetsdag med EPVU

xxx Kritikk av møtet Alle
● Pause for sent
● Avstemninger
● Vi er søren meg flinke
● Vi snakker tydeligvis litt lavt alle sammen(ikke Emil)
● Avslutter for sent
● Avslutter før fremover


