
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  22.04.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Digg å kunne åpne kontoret! Ellers mye arbeid med smittevern og merarbeid med tanke på smittevern. Fint at NTNU
åpner for mindre sosiale arrangementer, gir jo meg noe å bruke tiden min på også, så det er fint. Gledes til å forberede
gruppeledermøte til uka!

Nestleder: Stort sett diverse adm. oppgaver. Vi har gjort vårrengjøring på kontoret, og fått ryddet opp og shina kontoret. Det
trengtes! Ellers skal jeg bistå på seminar om fadderuka, og få spikret et opplegg som forhåpentligvis lar seg gjennomføre på
17.Mai.

Faddersjef: Klippet opp et skap til en som hadde glemt koden sin. Ellers har jeg vært på møte med de andre NV-fadderne.

Økonomiansvarlig: Det er lite økonomisk aktivitet for tiden, så regnskapet går veldig greit. Har laget en fullstendig oversikt
over ulike søknader og søknadsdatoer som er relevante for undergrupper og komiteer. I tillegg har jeg ringt Visma Support
for hjelp ang. regnskapet og det gikk veldig fint. Framover skal jeg hjelpe noen undergrupper å se på noen mulige søknader
vi kan sende inn for støtte.

Ambassadør: Har satt opp tidspunkt for neste møte med EduCom, det blir onsdag neste uke. Vi flyttet foredraget med Sofie
Snipstad til 3. mai, så det har ikke skjedd så mye siden sist. Vi skal begynne å bleste for foredraget nå, håper vi får til et bra
oppmøte. Det begynner allerede nå å renne inn en del forslag til kræsj-kurs innhold via application siden på nabla.no. Veldig
glad for at dette fungerer og tas i bruk!

BN-sjef: Startet jakten på folk til eurêka 2022, foreløpig ingen som er interesserte. Så skal fortsette å mase. Hentet ny
økonomiperm til BN. Ellers lite som har skjedd.

Arr.komsjef: På søndag arrangeres beermile!! Er fremdeles noen plasser igjen, så meld dere på! Utenom det er det ikke noe
som skal arrangeres før eksamensgrilling og eksamensfest, men vi har begynt å planlegge litt ting til høsten. I neste uke skal
vi ha et møte for å fikse ulike småting som må gjøres før sommerferien ifb. med immball, og i tillegg er det også møte med
HC om låvefest. Er nice å få kommet litt igang med det! Driver også å ser på om arrkom kan søke noe støtte til
arrangementer fra samarbeidsforum! Ellers skal vi også snart ta midtsidebilde som er spennende! I tillegg skal vi finne på
noe sosialt i helga, hva vet jeg ikke helt enda i og med at vi stemmer over det akkurat nå! Spent på hva vi ender men, men
gleder meg masse uansett:)

Kjellersjef: Gleder meg til L2L opplegg med kjellerstyret på fredag. skal følge alle lover mellom himmel og jord. Tror folk
har godt av å få inn noe sosialt før eksamensperioden. Har ellers ikke gjort noe særlig som kjellersjef, mest fordi kjellern
fortsatt ikke ligger an til å holde åpent i høst. Eneste interessante som skjer framover er møte neste uke for tentativ
planlegging av lovefest.

Websjef: Det skjer egt ikke så mye for tiden - må starte å se mer på Wikien, men det settes opp som et lite sommerprosjekt :)
La også til en ny bruker på Nabla.no - en ny komponent lissom, så det var artig :) Vi har litt lite plass på diskene, så skal
rydde litt rundt i dem imorra. Også holder vi nå siste møte med WebKom imorra, rip :(.

Redaktør: Skal snart sende aprilutgaven til trykk.

PR-sjef: Har nå sendt ut en doodle for neste møte med ProKom. Håper ikke folk synes det er for nære eksamensperioden,
jaja er ikke så farlig om det ikke kommer så mange, det er litt for samholdets skyld. Endelig har det blitt tatt bilder av styret,
og de ble ganske bra etter min mening, jeg er i alle fall fornøyd:)



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til alle som møtte på festningen på lørdag<3
● Ros til alle som var med å vaske på onsdag <3 (og tok bilder!)
● Ris til teknisk personell som tar ned Nabla.no :(
● Ros til alle som ble igjen etter vaskinga og var sosiale!

3 Orienteringssaker Alle
Ukentlig pandemioppdatering Kristian
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU
Det er lite smitte i Trondheim.

Oppdatering Fadderperioden Ellen
Det har vært møte med NV-fakultet, og i morgen er det fadderseminar med NV- fakultetet.. NV gangen har planer
om en felles NV fest i fadderperioden på Samfundet. Påmelding til fadderperioden er ute, og Nabla har hittil fått
61 påmeldte faddere. Fadderkom skal ha et møte neste uke for å fordele ansvar for fadderperioden.
I årets fadderperiode prøver vi også å få til flere arrangementer ute, grunnet en usikker koronasituasjon.
Arrangementer ute gjør det lettere å holde en metern, og er lettere å få gjennomført.Vi ønsker også å få til flere
konkurranser, da dette vanligvis er en suksess.

4 Saker Alle
Instagram BN Håkon
BN har fått egen instagram for lettere å nå ut til komponentene om bedriftspresentasjoner.

Kontorbanner Sofus
Styret ønsker å skifte ut den nåværende papir/plast banderen over døra på kontoret (den det står Nabla på) med et
metallskilt med Nabla og våres logo. Saken sees på videre.

Hva gjør vi med skapskrot? Kristian
Etter sommeren tar webkomsjef og sekretær en runde rundt skapene Nabla står ansvarlig for og klipper opp låsene
der skapet ikke lenger er registrert. Inni skapene som blir klippet opp finner vi mye ting som vi tar vare på i ca 2
mnd. Etter det har gått to måneder står vi ansvarlige for det. Hva ønsker vi å gjøre med dette? Vi kan gi noe som
rekvisitter til revyen, eller så kan vi gi det til kontorkom som kan selge det videre og bruke pengene til kontoret.
Det er ikke lov  å selge labfrakker videre da man ikke vet hvilke kjemikalier som har blitt sølt på dem.

x. Eventuelt Alle
Mat på kontoret (kake/vafler (ikke utsalg eller store mengder)) Sofus
Ut ifra smittesituasjonen anser vi det ikke forsvarlig å dele ut mat på kontoret da dette trekker til seg store
folkemengder, og vi ønsker ikke dette i koronatiden. Men vi skal se det an til neste semester.

xx Fremover Alle
● Omegarevyen
● Gruppeledermøte
● Sosialt opplegg
● Eksamen :’(

xxx Kritikk av møtet Alle

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/statistikk/
https://www.ntnu.no/korona/smitteutvikling

