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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Immball og integrering er vel gjennomført! På mandag var det også kranglemøte som gikk rekord raskt, og alle kom
inn i noe!! Nå blir det å ta opp en del av tingene som har blitt utsatt til etter immball, som SKE, fond og styrestruktur.

Nestleder: Hjulpet til litt med immball og opptak. Har sendt ut genser bestilling :) Utenom det har det gått mye i diverse
administrasjon. Hadde også kranglemøte :)

Faddersjef: Integreringen endelig gjennomført! Fikk skaffet badekar og fikk fylt det med masse dritt, og hørte flere syntes
det var den verste delen ved hele greia, så er veldig fornøyd med at vi fikk det til. Ellers takk til alle som bidro med poster!
Masse fine folk i (tredjeklasse) Nabla.

Økonomiansvarlig: folk er litt dårlige på kontigenter, må nok ut å purre litt etterhvert. Det er to upcoming søknader som jeg
har informert om, så den prosessen er igang. Har sett på grasrotandel, vi har vært registrert før, men har tydeligvis manglet
kontonummer i frivillighetsregisteret, så har lagt inn det nå, og venter på behandling i altinn/ brønnøysundsregisteret.

BN-sjef: Nye medlemmer er tatt opp, og det blir opplæring i løpet av neste uke. Ellers er hovedsponsor-saken under arbeid,
og alle medlemmer i BN vil settes i gang med å brainstorme mulige bedrifter. Intensjonsavtalen med Timini er enda ikke
ferdigstilt grunnet mye sykdom hos begge bedriftskontakter, men vil bli signert før ny ringeliste skal deles ut.

Arr.komsjef: Tatt opp nye medlemmer i arrkom og skal ha første møte på torsdag. Immball vel gjennomført. Om dagen går
det i planlegging til Låvefest og beermile med NV-gangen.

Komsjef: Har gått sakte i det siste, på tide at vi begynner å ta opp alle tingene vi har sagt at vi skal gjøre etter SKE. Må sette
dato for gruppeledermøte.

Jubsjef: Har sendt mail til nesten 350 alumni, og fått 85 stk til å melde interesse for banketten allerede! Undergruppene
mine har fått kommet i gang og har hatt møter osv så det blir bra! Litt kjipt at videoen ikke ble som den skulle, men sånn går
det!



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til alle ikke-styremedlemmer i Nablarosdomen som helt frivillig hjalp til på integreringen med badekaret. Bra
folk!

● Ros til effektivt kranglemøte
● Mega Ros til Erle for episk immball
● Ris til jubkom for å stjele minst en som var tatt opp i arrkom:( håper det stopper med hun ene!
● Ros til Amalie, fadderkom og styret for bra integrering!

3 Orienteringssaker Alle
Gullblekka Elsa/ (Lisa)
Det er vanlig hos andre linjeforeninger at redaksjonene har en prisutdeling; “gullruten”. Lisa (redaktør) har
kontaktet andre linjer, så det blir kanskje en galla på vårsemesteret.

Kiosk/utlånsbank Yawar
Trenger en iPad/tablet for at det skal være mulig å betale. Det trengs og en ledning for å kunne koble til en
kortscanner. Mulig BN har.

Grasrotandel Elsa
Nabla er allerede registrert som mottakere av grasrotandel. Kontonummeret vårt har ikke vært lagt inn, men Elsa
har gjort det nå. All info angående grasrotandelen skal lastes opp til Disk slik at alle i styret har tilgang til det.

Daljer Elsa
Elsa har kontaktet leverandørene Barra og Direkte Premier. Begge ønsker å produsere for oss. Vi må sende dem et
anslag på antallet vi ønsker å bestille opp før vi kan få et prisanslag.

Signering Elsa/ Hanne
Hva som er gyldig signering for Nabla ifølge Nablas lover stemmer ikke overens med det som står i
Brønnøysundsregistrene. I lovene våre må en av to signaturer være Nablas leder, mens det i
Brønnøysundsregistrene kun trengs to styremedlemmer. Kommer fram til at dette løses ved å endre
Brønnøysundsregistrene nå, tar saken om endring av lovene på SKE (slik at det kun trengs to vilkårlige
styremedlemmer for gyldig signering).

Admin Yawar
Det er fortsatt et problem at folk misbruker admintilgangen sin. Skal legge ut enda et innlegg om dette i
gruppeleder-slacken. Gruppelederne får en frist for å oppdatere admin-tilgangene sine. Det jobbes fortsatt med å
utarbeide et “how to admin”-dokument.

4 Saker Alle
Økonomiansvarlig/ leder av fondet/ finanskom Elsa
Har vært snakk om å endre måten Nablas penger forvaltes. Dagens oppgaver for økonomiansvarlig er store nok, så
det må i så fall gjøres av noen andre. Det fremmes et forslag om å starte opp en finanskomite. Denne komiteen må
ha klare regler og retningslinjer. Abakus har en slik komite, og der er det folk som er ferdige på studiet som sitter.
Yawar hører med Rasmus (økonomiansvarlig BN) om han kan være interessert i å starte arbeidet med finanskom.

Utdeling av pins og diplom Kristine
Pins og diplomer kunne ikke deles ut på integreringa pga. regn og at folk var grisete. Dette skal deles ut til alle
som har betalt medlemskontigent. Kommer fram til at den nye utdelingen skal foregå i et auditorium torsdag 29/09
kl. 16.

Gruppeledermøte + oppsummering fra kranglemøte Kristine
Nytt gruppeledermøte blir 11/10 kl. 16



TV-aksjonen Kristine
TV-aksjonen er i år 23. oktober. Nabla skal ha innsamling. Ulike ideer er: noe på Kjelleren, tidligere har det vært
auksjonskveld. Kakesalg, der man vippser så mye man vil.
Sofus tar ansvaret for “kontoruka”. Her skal ulike komiteer inviteres til å delta og det skal skje noe på kontoret
hver dag fram til TV-aksjonen.

x. Eventuelt Alle
Høstrengjøring Sofus
Kontoret må vaskes.

Admin retningslinjer for misbruk x
Emil (Educom) jobber med retningslinjer for admin-bruk. Han har noen spørsmål og ønsker at styret skal lese over
det han har skrevet.

xx Fremover Alle
● Låvefest!!!!!
● Masse bedpres’er <3

xxx Kritikk av møtet Alle
● Ikke ha på lyd på slack under møte for guds skyld
● mye uro og snakk


