Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 21.10.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Har hatt et bra møte om styrestruktur. Også fint at vi begynner å komme i gang med kontortider med styret igjen
også.
Nestleder: Litt fram og tilbake med Idé om gensere, rombooking og generell adming. Hadde planer om å få gjort ferdig
kalenderen til i dag, men sykdom har spist litt for mye tid så har ikke prioritert det.
Faddersjef: Driver fortsatt og ser på budsjettet, men tenkte å ta en kveld med det, så Ine slipper å bekymre seg noe mer.
Beklager Ine.
Økonomiansvarlig: Jeg skal ha tilbakebetalt og behandlet nesten alle refusjonsbilag mottatt før 10. okt.. Man merker at
aktiviteten i Nabla er betydelig større enn under korona, som er supersuperpositivt. Ved slutten av oktober, så skal jeg
dobbeltsjekke at alle saldoer og tall stemmer. Samtidig er det ønske om å rydde opp i Nablashop, da dette målet har falt litt
bort de siste to ukene.
Ambassadør:
BN-sjef: Jeg har hatt møte med Nitr, så snart vil vi starte å promotere litt ting for dem. Kontrakt med detaljer om Nablas
oppgave i samarbeidet signeres nok i løpet av en uke. Videre er det satt nytt møte i LS første fredag i november, og før den
tid kommer det et endringsforslag i LS-avtalen. Dette blir veldig spennende da det er noe som er viktig for alle “mindre”
linjeforeninger på Gløshaugen. Altså er det noe som potensielt kan være litt viktig for Nabla. Internt i BN har det ikke skjedd
for mye siden sist. Vi ble invitert til 2 nye bedriftspresentasjoner, noe vi så klart takket ja til. Ellers er det videre kontakt med
tanke på våren. Vi har begynt å få interesserte bedrifter til eurêka, så det er bra!
Arr.komsjef: Går i planlegging av Åre og Joulebohr!! Mye påmelding som skjer for tiden. Ellers skal vi ha sosialkveld på
lørdag:))
Kjellersjef:
Websjef: Det planlegges hvordan vi igjen kan gjenopplive prikksystemet på nettsiden + hvordan vi kan registrere oppmøte
på ulike arrangementer avholdt av Nabla. Ellers jobbes det med små/store endringer på nettsiden - ikke noe spesielt egentlig.
WebKom hadde også sosialkveld forrige uke :) Det ble brettspill og Lyche - ganske god s.
Redaktør:
PR-sjef: Ikke så veldig mye aktivitet siden sist uke, men jeg har fått lasta opp og sortert alle immballbildene så håper å få de
ut i snar tid.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Sofus for å sende ut immballbildene til alle
Ros til Ine for kake <3
Ris til Kristian for å sette styrestrukturmøtet samtidig som Trønderfest

Alle
Alle
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Orienteringssaker
Alle
Styrestrukturmøte #1
Kristian (Håkon)
Det første styrestrukturmøtet har blitt avholdt. Det var seks personer tilstede. Ingen konklusjon, men heller en
generell diskusjon om styrker og svakheter ved Nabla sin styrestruktur. Videre ble andre linjeforeningers
styrestruktur diskutert, og hvordan deres styrestrukturer evt ville fungert hos Nabla. Det vil bli avholdt flere møter.
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Saker
Alle
Studentenes Ryddeaksjon (ref Instagram)
Håkon
Studentenes ryddeaksjon spør om vi kan blæste et innlegg for dem. Vi blæster for dette på instagram og på slack.
Spikring av plan for TV-aksjonen
Kristian
Samle inn penger som vi sender til TV-aksjonen. Vi vil selge kake og vafler for valgfri sum. Samtidig vil vi ha en
loddtrekning av premier, der man får ett lodd per 20kr man donerer. Denne innsamlingen vil foregå fredag
22.10.21.
CERN-tur
Sofus
Det må legges ut et innlegg på kullgruppa til kull20, slik at vi kan få noen til å arrangere tur til CERN, dersom det
er interesse for dette i kullet.
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Eventuelt
Alle
Blæsting for studenttinget
Sofus
Studenttinget, som et et slags storting på NTNU, trenger 25 representanter og 25 vararepresentanter. Det er viktig
at det er folk som stiller til dette, derfor må vi spre ordet slik at folk stiller.
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Fremover
Selskapsmiddag + revy
Sosialkveld lørdag

Alle
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Kritikk av møtet
Veldig god ordstyring
God kake fra Ine

Alle
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