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Leder: Har fått svar fra NV ang. ringerunder. Vi kommer nok ikke til å få gjennomføre det slik vi har gjort tidligere år
ettersom NTNU har bestemt det pga GDPV. NV sendte inn klage i fjor men ble ikke hørt. I fjor kunne man melde seg på
"ringerunde" ved å skrive seg opp via en lenke i velkomstbrevet. Dette var en lenke som NV administrerte. Det var svært få som
meldte seg på. Det ble også lenket til påmelding til fadderopplegg i dette brevet, her hadde Nabla lenket til hjemmesiden vår. Hos
oss var det bare to stk som melde seg opp til ringerunder dessverre. Selv om det ikke virker som vi kan få tilbake slik vi har hatt det
tidligere virker NV positive til å prøve å få det til på en bedre måte! De tipset også om hvordan HC gjorde det i fjor, de lenket til en
egen “påmeldingsside”. De nye studentene kom da direkte til en side hvor de kunne melde seg på fadderopplegget, samt huke av for
om de ville bli ringt. Nesten alle de nye studentene meldte seg opp til ringerunde hos dem! Så dette er evt noe vi kan prøve på. Her
er velkomstbrevet sendt ut av NV til alle studentene ved MTFYMA. Videre har jeg i slutten av påsken hatt møte med noen av de
andre linjelederne for å skrive et svar på hvordan NTNU har bestemt at immatrikuleringen skal bli digital i år også, og gå ut i media
med. NTNU har nemlig fastsatt at det skal være digital immatrikulering også i år, og mener at dette er etter “studentenes ønske” uten
at man finner noen studenter de faktisk har snakket med. Er flere artikler om det hos Under Dusken og UA. Skal ha nytt møte i
morgen hvor vi forhåpentligvis får satt sammen alle delene til en tekst som vi kan presentere på linjeledermøtet som også er
imorgen. Skal også ha et nytt møte ang. mistillitsforslag i morgen så da får vi forhåpentligvis skrevet noen lovendrings forslag! Har
dessverre ikke fått svar ang. fond foreløpig, annet enn at Janus videresendte mailen til de i linjeforeningen deres som har peiling på
fond så satser på at de svarer oss!

Nestleder: Har nå kodet en løsning sånn at rombookingen automatiseres - nå kan man booke rom gjennom nabla.no, så
håper det letter en del på arbeidsmengden for meg og fremtidige nestledere. Så nå skal jeg i nærmeste fremtid be alle å melde
rom gjennom nettsiden - utrolig behagelig. Har også kodet en del på NablaShop, så nå skal den være ferdig kodet (famous
last words - vet som utviklere at man aldri kan bli ferdig med kode, menmen.). Har også delt ut premiene for påskeegg
jakten. Fikk ikke brukt opp alle pengene på påske-opplegget, så nå tenker man at det blir is på linjeforeningen - god bruk av
de resterende pengene! Synes det var hyggelig å se folk holde med på den, og de synes at det var koselig med noe lavterskel,
som vi setter pris på. Mange takk til ArrKom for samarbeidet. Har forresten bestilt styregensere for styret, så de vil være
fremme 1-2 uker etter påske, påstod mannen jeg snakket med - så det blir bra :). Fikk en forespørsel av en komponent å
arrangere en typ infomøte om de ulike studieretningene på fysmat, så gikk inn for et samarbeid med EduCom - dette skjer da
neste uke. Har også sett en del på 17.mai, har satt opp koldtbord oversikt og lagd en liten plan for dagen som jeg legger frem
for styret ganske snart. Har også sett mer på kiosken - prøvde å gå inn for et handleavtale med OmegaVerkstedet, men de
påstod at det var for mange som samarbeidet med dem for tiden, og at de ikke kunne ta opp flere. Nå prøver jeg å gå inn for
et samarbeid med Delta/Timini. Holder kontakt med disse, kommer med oppdatering. Har også hatt et møte med Ragnvald
(utrolig koselig), og snakket om muligheten for å sette opp en liten spørretime hvor eldre NablaKomponenter går på en tidlig
MekFys forelesning og stiller ikke trivielle spørsmål for å forvirre førsteklassingene - en liten prank av typen prank.
Ragnvald var ikke så veldig åpen for dette, så skal få et endelig svar fra han når han har diskutert saken med andre kollegaer.
Krysser fingrene.
Utenom det har jeg gjort vanlige nestleder ting - booket litt rom her og der og holdt styr på ting - null stress :)
Faddersjef: Søkt om støtte fra Tekna, opprettet fb-grupper for fp 2022 og kull 22, og lagt ut påmelding til faddere.
.
Økonomiansvarlig: ine er på ferie, og jeg må klare alt av fakturaer ogsånn selv, så det er litt skummelt, men learning by
doing. skal i fond-styre-møte imorgen ettersom Yawar har søkt penger til 17-mai!!!
BN-sjef: Snakket med Jens Vigen, bibliotekar på CERN, angående bedriftspresentasjon med CERN til høsten. Fikk mail
idag, og vil bli videre planlegging i ukene framover og mot høstsemesteret. Vil ta kontakt med Educom-leder (Emil) og Erle
angående retningslinjer for admin-tilgang neste uke.
Arr.komsjef: fullført påskeeggjakt og poster på insta om vinnerne ila dagen. Skal planlegge beermile ferdig i dag. Jobber
med å få fikset Planck-off pokal og andre diverse premier.
Komsjef: Nablainstaen hadde to innlegg i dag, sykt

Jubsjef: Vi har hatt noen møter og nesten sikra banketten på Scandic Lerkendal.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til helten Jens Vigen
Ros til Reven

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Kiosk
Yawar
Omega og Delta er ikke interesserte på å inngå samarbeid, Yawar skal høre med Timini, Thilde og Online. Dersom
man går sammen flere kan det bli billigere.
Update nablatillitsvalgte
Lavrans
Det er blitt bestemt at det skal opprettes en egen Slack for NTV-er. Det skal legges ut et innlegg med generell info
til NTV-ene. Det diskuteres hva dette skal inneholde. Det mangler fortsatt å utarbeide retningslinjer for NTV-ene.
Dette må på plass før Slacken opprettes. Det skal bli mer struktur i valg av disse tillitsvalgte. Det skal holdes valg
ila. høstsemesteret, etter det nye opptaket.
Slack-kanaler
Lavrans
Etter å ha innført nye Slack-kanaler (Kjelleren, Arrangementer og BN) er det blir klart at en egen blestekanal ikke
trengs.
Dato worksession Nablakopp
Worksession for å redesigne Nablakoppen blir til høsten.

4

Kristine

Saker
Alle
Nytt uglemøte
Amalie
Info om fadderperioden og integreringen må ut til undergruppene. Neste møte blir mandag 2. mai kl. 14.
Forretningsorden
Kristine
Gamlestyret benyttet gamlegamlestyret sin forretningsorden. Etter at styrestrukturen ble endret er det nødvendig å
utarbeide en ny forretningsorden. Den nye forretningsordenen legges ut på nabla.no.
Daljer: endre design eller ikke
Kristine/ Elsa
Elsa har sendt inn en bestilling til Direkte Premier. Det diskuteres om denne skal bestilles eller om man fortsatt
skal redesigne. Det bestemmes at nablapins, styrepins og klistremerker skal bestilles opp, da disse trengs fort.
Begge daljene skal fjernes fra bestillingen. Det vedtas å redesigne daljene med 4 for, 3 mot (7 tilstede).
Finansiering av Jub (fremtidig jub)
Yawar
Yawar ønsker oppklaring av hvordan Jubileet finansieres. Sofus har kontroll på dette. En del av overskuddet fra
f.eks. BN går til fremtidig jub, samt penger fra sponsorer og billettinntekter. Det er vanlig å sette av litt penger til
fremtidig jub på slutten av hvert styreår. Dette er ikke lovfestet, og en eventuell slik endring må skje på SKE og
bør vurderes for å sikre at hvert jub kan gjennomføres.
Datoer til høsten
immball/ntegrering: Arrkom velger dato i uke 12/9-18/9
○ søkefrist undergruppeopptak: 4/9
○ infomøte: 30/8
○ kranglemøte: 19/9
○

Kristine

Kommunikasjon/SoMe oppdatering
Kristine bytter forsidebilde på Facebook og oppretter Slack-kanaler.
Lavrans har ansvar for å legge ut et nytt innlegg på Instagram.

Kristine

Yawar sender ut kullmails om å skru på varsler på Facebook.
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Eventuelt
Blir møter i to uker til
Nablas farger

Alle
Kristine
Yawar

Fremover

Alle

Kritikk av møtet
Postkom var ikke tilstede

Alle

