Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 20.01.2022
Tid: 12:15 - 14:00
Sted: Zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Sakspapirer og SKE-planlegging ruller og går. Mye som er vanskelig med både smittevern og at NTNU ikke har satt
forelesningsplan ennå(!!). Ser allikevel ut som det er mye som løser seg.
Nestleder: Adming frem mot SKE er i fokus.
Faddersjef:
Økonomiansvarlig: Ikke tilstede ved møtet, men legger ved foreløpig budsjett og regnskap for Nabla. Det mangler fortsatt
noen detaljer da det må diskuteres med undergruppene det gjelder.
Ambassadør: Skal kalle inn til årets første møte neste uke. Har informert om styrestrukturendringen, så håper mange vil
stille til leder! Vi satser på å kjøre valget før SKE.
BN-sjef: Mer planlegging av eurêka, som blir 25.-27. januar 2022. Som sagt så blir det digitalt, men påmelding til de tre
bedriftspresentasjonene har gått over all forventing. Årets første BN-møte blir nå på fredag, og da skal planlegging til MKE
starte. Videre har min nestleder og jeg hatt et videomøte med en tidligere fysmater om et mulig arrangement senere i vår.
Fikk også fikset litt promotering for Brain NTNU, som kontaktet oss på Instagram.
Arr.komsjef:
Kjellersjef:
Websjef: Driver å tester stemmesystemet som skal brukes til SKE, og andre småting utvikles. Skal informere om
styrestrukturendringen på møtet idag, så håper folk stiller som WebSjef :) Litt usikker på når jeg skal kjøre valget, men
vurderer å ta det like etter SKE.
Redaktør:
PR-sjef: Jeg har fått skrevet en brukerveiledning til fotolysene som inneholder en risikoanalyse. Årsberetning er også
skrevet så mye administrativt er ute av verden nå.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til styret for å vedta ny styrestruktur
Ros til Helena for gode samtaler om jubsjef
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Postkom
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Orienteringssaker

Alle
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Saker
Alle
Budsjettmøte
Kristian
Det skal avholdes et budsjettmøte der styret må godkjenne budsjettet før det skal presenteres på SKE.
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NV arrangement
Kristine
Delta ønsker å arrangere et arrangement for hele NV gangen. Noe liknende beermile. Arrkom tar ledelsen på dette.
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Eventuelt
Plassbegrensninger på kontoret
Det er fortsatt plassbegrensning på kontoret på 10 stykker.

Alle
Emil

Fremover
MKE
SKE!!!

Alle

Kritikk av møtet
Digitalt
Noe lavt fokus blant samtlige
Gode innlegg fra postkom

Alle

