Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 18.11.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Tiden den siste uka har gått smått med til taleskriving før Deltas bryllup sammen med Erle fra Spanskrøret. Ellers
går tiden min med til å bli ferdig med alt som skal bli ferdig før jul og forberede meg på alt som skal skje frem mot
SKE2022, som jeg nå innser er nærmere enn jeg trodde det var. Heller ikke til å komme unna at mye av tiden min går med til
å tenke på og diskutere styrestruktur med alle jeg møter.
Nestleder: Diverse adm. lavere intensitet i eksamensperioden.
Faddersjef: Det ruller og går
Økonomiansvarlig: Har fått innvilget ny Visma eAccounting lisens for 2022 fra Velferdstinget, og er veldig fornøyd med
det. Ryddet opp i mye regnskap og venter på noen fakturaer.
Ambassadør: Hadde superkoselig sosialkveld med EduCom på fredag. Vi spiste på Lyche (de hadde spesiell meny ifbb.
siste åpningshelg!), kjøpte meg en overraskelsesburger, noe som var diiiiggg. Videre dro vi og tok festen videre på hyebelen
hos en i komiteen. Det ble drikkeleker, tull, tøys og god stemning. For en trivelig gjeng! Dårlig respons fra studasser i både
termisk og mekfys ang. kræsjkurs, så det må dessverre utgå. Litt synd, men det er veldig forståelig når alle sammen har
veldig travle eksamensperioder. Instituttet skal derimot sette opp spørretimer med studassene så det blir et fint tilbud som
mange kan dra nytte av, som forhåpentligvis setter en plaster på såret.
BN-sjef: Vi har hatt semesterets siste BN-møte. Videre blir det planlegging til eurêka, planlegging for våren, oppretting av
undergruppe, julekalender osv.
Arr.komsjef: Joulebohr er ferdig og gikk relativt smud, det var digg. Ellers hadde vi siste møte med hele arrkom på mandag
(liker arrkom bedre enn dere også: hadde med kake der og), men er fremdeles noen små møter for enkelt arrangementer.
Eksamensfest har vært litt problematisk fordi lokalet er vanskelig å få tak i, men ser kanskje ut som det kan løse seg nå.
Utenom det går det i planlegging av Åre, vi prøver blant annet å få Årekompendiet ferdigstilt denne uken.
Kjellersjef:
Websjef: Det utvikles
Redaktør:
PR-sjef: Nye oppgaver er blitt delegert, har sendt inn at vi skal ha en luke, som forhåpentligvis blir gøyal. Har også fått tatt
bilder til Joulekort, som jeg også tror blir gøyalt, skal få fiksa det ila helgen.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros for bra styrestrukturmøte

Alle
Alle
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Orienteringssaker
Pandemioppdatering
For det meste barnehage som er smittet

Alle
Kristian
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Saker
Alle
Oppretting av undergruppe (BedEx)
Håkon
BN skal opprette en undergruppe som er innad i BN. Denne undergruppen vil være ansvarlig for ekskursjon til
Oslo med bedrifter. BedEx får klarsignal til å startes opp.

●

Eksamensfest
Kristine
Vanskelig å finne lokaler til eksamensfest. Flytter heller eksamensfesten til etter nyttår ettersom førsteklasse
uansett har sin siste eksamen da.

x.

Eventuelt
Styrestruktur videre
Vi ser fortsatt på ulike støttestrukturer og måter vi kan optimere Nabla sitt styre.

Alle
Sofus

Fremover
Bryllup
Eksamen

Alle
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Kritikk av møtet
Bra ris og ros

Alle

●
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