
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  20.08.2021
Tid: 15:15 - 17:00
Sted: R73

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Oppstart for de nyes studentene har gått veldig bra! Det er så gøy at det er liv og røre på Campus igjen!
Studieoppstart, fadderuke og et immmball på horisenten blir også bra. Blir mye å gjøre til uka, men får alt ferdig i tide.

Nestleder: Som vanlig strø-adming med mail som skal svares på, møter som skal deltas på og arbeidsoppgaer som skal
fordeles. Ellers tar styreoppgavene seg opp og jeg gleder meg til det kommende semesteret og resten av styreåret.

Faddersjef: Fadderperioden er ordentlig i gang og det ser ut som at majoriteten er fornøyde. Grillinga ble vellykket, samme
ble bli-kjent festen mandag 16. så var det inndeling av faddergrupper som gikk bra, takket være Websjefs utrolige program
❤ Farmen ble også vellykket, tross dårlig vær. Har fått litt henvendelser mtp bytte av faddergrupper, det har jeg prøvd å
fikse på best mulig måte, men det er vanskelig å gjøre alle fornøyde. Så krysser jeg fingerne for at resten av fadderuka går
bra.

Økonomiansvarlig: Dobbeltsjekket alle bilag i forrige regnskapsår slik at alle beløp stemmer. Framover skal jeg notere ned
medlemskontigent og billetter til immball. Det er også ønske om å få bilagene knyttet til forrige semester snarest mulig slik
at regnskapsåret kan avsluttes. Det er diverse søknadsfrister som kommer fortløpende.

Ambassadør: Snart Sunniva Rose foredrag, alle påmeldingene er åpne. Ser ut til at ting er på stell og at det blir bra
gjennomføring.

BN-sjef: Jentekveld med BearingPoint utsatt grunnet 1m-regel. Nye bedriftspresentasjoner planlegges gjennom høsten, både
for Nabla og samarbeid med andre linjer. Jeg har hatt møte med et prosjekt som handler om å gi flere teknologistudenter i
Trondheim relevant sommerjobb i 2022, så vi i Nabla skal samarbeide med de om å få ut informasjon om dette gjennom
høsten. I tillegg jobbes det hele tiden med eurêka, der det fortsatt forsøkes å booke U1.

Arr.komsjef: Immball, inmball, immball, åre, immball, immball.

Websjef: Nesten alle fadderbarn (nullvektorer) har fått bruker på nettsiden. 101 nye brukere. Problemet er å informere dem
om å sjekke studentmailen, hvor de har fått tilsendt brukernavn og passord. Løsningen tatt i bruk er å informere dem under
Teknostart, når alle er samlet. Dette vil forhåpentligvis få dem til å sjekke mailen. Når nullvektorene er introdusert til å
sjekke studentmail ofte, skal kull-mailen testes. Denne er opprettet og fadderbarna er lagt inn. Sendt første, og siste
purremail om bokskap. Snart skal klippe-datoer bestemmes i samarbeid med sekretær.

Redaktør: ikke så mye nytt. Skrev velkomstutgave.

PR-sjef: Har fått fiksa plakat til DGI-nominasjon og hengt den opp, i tillegg til immballplakat. Fortsatt mye som må gjøres
før immball, med bordkort, program og sangtekster. Bilder har blitt tatt på så og si alle arrangementer hittil og ideen om å
sende rundt GoPro til en ny faddergruppe hver dag tror jeg blir bra, det kan komme mange artige videoer ut av det. Så det
skal selvfølgelig filmes og bildetages mye mer fremover. Jeg har også endelig fått bestilt utstyr vi søkte om penger fra Sit for
lenge siden, så da blir det endelig nye bager og blits til ProKom.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Ellen for bra fadderperiode
● Ros til Kristine for å få sendt ut Immballinvitasjoner
● Ros til alle flinke faddere
● Ros til Yawar for å fikse brukere til alle nullvektorer

3 Orienteringssaker Alle
Immball Kristine
Imballet planlegges for fullt. Påmelding for førsteklasse i dag. Eksterne styrer har fått invitasjon. Styre skal bleste
for integreringen i mekfys 1.september.

4 Saker Alle
Gruppe om styrestruktur Kristian
Det er ønsket at vi har en egen gruppe med komponenter som skal vurdere styrestrukturen i Nabla. Om den
fungerer optimalt, eller om dem burde endres. Gruppa må opprettes, og vi må finne en måte å invitere folk med
alle type meninger, ikke bare de som er veldig satt på å endre strukturen, for må ha et representativt utvalg.

Undergruppeopptak Kristian
Ønskelig at dette skal være rett etter imball, så planen er 3. september. Etter fristen kan det gå en uke der
undergruppelederne kan intervjue folk, så blir det kranglemøte.

Sosiale arrangementer Kristian
Kontoret har fortsatt antallsbegrensning, men vi øker fra 9 til 12 plasser. Men det er fortsatt mange restriksjoner vi
må holde oss til.

x. Eventuelt Alle
Grønt koronapass - immball
Kristine
Det er ønskelig at vi krever grønt koronapass for alle som skal på imballet. Det vil si at vi også må ha tilgang til
hurtigtester, for de som ikke har grønt koronapass. Lokalet tilbyr ikke dette, så da må vi evt leie inn noe privat.
Saken sees videre på.

xx Fremover Alle
● pHnockepHaest!!!
● Sunniva Rose foredrag <33
● mer fadderperiode

xxx Kritikk av møtet Alle
● Råbra diskusjoner
● Kristian har blitt en mye bedre møteleder, spesielt på å skjære gjennom diskusjoner som dras over for lang tid eller

går vekk fra temaet
● Kan jobbe med akklamasjon


