
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  19.10.2022
Tid: 14:15
Sted: R Wöhler

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder:

Nestleder: Moment

Faddersjef: Fått klippet bokskap

Økonomiansvarlig: adminting skjer.

BN-sjef: Påmelding til bedriftspresentasjon med CERN åpnet idag, og over 60 personer meldte seg på innen første minuttet,
som varmer BN-sjefs hjerte.. Deloitte og KPMG har signert kontrakt for deltakelse på eurêka. Skal ha møte med komitéen
på fredag, der blant annet signering av “Retningslinjer for admin-tilgang” står på agendaen.

Arr.komsjef: joulebohr skjer, men kun gudene vet hvor, når eller hvordan. Åre-påmelding åpner for kull22 imorgen. Topptur
skjer i helga.

Komsjef:

Jubsjef: Vi skal ha møte/workshop/arbeidstid med hele jubkom førstkommende tirsdag og L2L på lørdagen! Det blir artig
ja. Skal snart få sendt ut invitasjon til forelesere og vi skal ha en spalte i neste nablad!!



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til styrestrukturmøte
● Ros til de som vasket og klippet bokskap
● Ros til TV-aksjonen for merch

3 Orienteringssaker Alle
Kompendie Sofus
Det finnes ingen oversikt over hva slags og når kompendier blir solgt. Trygve (kompendieansvarlig) ønsker en
bedre ordning på dette, og skal se om han finner en løsning. Det er kun styret og kompendieansvarlig som kan
selge kompendier, dette er det få som vet.

4 Saker Alle
Daljer Elsa
Vi har fått et nytt prisanslag fra leverandøren. Må vite hvor mange som skal bestilles opp og om vi ønsker med
eller uten plaque. Det er flertall for plaque. De gamle uten plaque foreslås det å sende til smelting, men først skal
det sjekkes om vi har nok til et kull til. Det er ikke sikkert vi rekker å gjøre noe med saken før vår styreperiode er
over, og det nye styret kan i så fall ta stilling til saken på nytt.

Excom-lån Elsa
Det har vært diskutert om Nabla kan låne ut til enkeltpersoner som skal på ekskursjon dersom de ikke hadde
mulighet til å være med i det hele tatt dersom de ikke fikk dette lånet. Det har oppstått en situasjon der en person
ønsker å benytte seg av dette, og har sagt at han/hun kan betale tilbake allerede i november. Et slikt lån vil i så fall
foregå ved at Nabla låner ut penger til Excom, som så låner ut til personen. Excom er da ansvarlige for å betale
tilbake til Nabla, ikke enkeltpersonen. Det er usikkerhet rundt hvordan man kan kreve tilbake penger. Det må
skrives kontrakt ol.
Det stemmes over om Nabla kan låne ut penger til Excom: 1 for, 4 mot, 2 blankt. Det vedtas at Nabla ikke skal
låne ut penger.

Uketoget23 Sofus
Det er tradisjon med paradetog i starten av Uka. Her er det vanlig å stille med ulike flåter. Nabla hadde flåte i
Uketoget19 i samarbeid med bl.a. HC. Arbeidet med en flåte til Uketoget23 bør startes opp om ikke så lenge.
Lavrans kontakter de som var med forrige gang (Uka19) og hører hvordan de gjorde det.

Dato for SKE Sofus
I år blir SKE og erfaringsoverføringsperioden litt annerledes grunnet jubileet. Det er lovfestet fire ukers
overgangsperiode. 25. februar blir da den tidligste datoen for SKE for at vi skal være det sittende styret under
jubileet. Dette tilsvarer uke 9.

Joulebohr-problematikken Erle
Alle hotell er fulle, så Joulebohret blir i år mer lavterskel enn tidligere. Arrkom skal høre med lokaler som
Kvilhaugen og Skogheim forsamlingshus.

x. Eventuelt Alle
●

xx Fremover Alle
● Topptur

xxx Kritikk av møtet Alle
●




