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Ansvarlig
Alle

Leder: Har jobbet med litt diverse småting. Har fått svar fra både indøk, abakus, omega og Thilde når det kommer til fond
så driver å ser litt på det. Thilde lurer også på om det er noe interesse hos oss for å ha kvelder med kunnskapsutveksling om
fond, finans, investeringer, privatøkonomi, linjeforeningens økonomi på tvers av linjeforeninger, ref sak på møtet. Ellers har
jeg prøvd å få kontakt med akademika for å høre om vi kan dele ut akademika handlenett på immatrikuleringsdagen, venter
på svar på mail. Utenom det så har jeg begynt å se litt på saker vi bør ta i starten av neste semester. I tillegg så skal jo også
«How to Nabla» skrives i løpet av sommeren.
Nestleder: Skrevet ferdig erfaringsskriv for 17. mai. Utenom det har jeg sett og tatt kontakt med en del styrevors lokaler.
Har kodet litt løsninger for Nabla-Shop, og fremover vil det nok kodes for å få integrert en utlånsbank for Nabla. Har hentet
en del pakker vi har mottatt - ettersom jeg er i Trondheim. Har sett litt på stillingsbeskrivelser også. Booket en del rom for
fadderperioden og koordinert immatrikulering og inndeling av faddergrupper med IFY/Teknostart.
Det er ikke så meget som skjer i sommer - men ønsker gjerne å gjøre ting i sommer, om sommerjobben tillater det that is…
tentativ plan - ikke noe spesiell rekkefølge:
Kiosk
Tenke mere på hovedsponsor
Henge på lageret
Utlånsbank på nettsiden
Faddersjef: Sendt purring til IMF og fikk endelig innvilget støtte derfra. Publisert faddergruppene, og håndtert folk som
ikke var fornøyde. Skrevet risikovurdering til NV. Nytt møte med NV i dag. Holder på å skrive søknad om økonomisk støtte
fra NV. Bedt Yawar ta kontakt med prokom for å fikse kalenderbilde til fadderperioden. Hatt møte i fadderkom og hørt
hvordan folk ligger an.
Økonomiansvarlig: Har tatt igjen endel bilag, 17-mai innbetalinger, og har lyst til å begynne å se på en bedre løsning for
nabla-shop.
BN-sjef: Det arrangeres bedriftspresentasjoner som perler på en tråd i september. Skal se på intensjonsavtalen med Timini,
og vil gjøre dette til en årlig signering, slik at man unngår unødvendige misforståelser ved fakturering av
bedriftspresentasjoner av spesifikke bedrifter.
Arr.komsjef: Arrkom har fått 10 000 i støtte fra Equinor! Jeg har sendt ut invitasjon til Deus, må levere fysisk i august. Skal
framover sende ut purringer for betaling av eksamensfest, forberede meg på litt Åre-ting, gjøre immballting, skrive min del
til velkomstinnlegget i Nabladet + diverse andre småting.
Komsjef: Chillern? Gikk 2uker uten å åpne slack. Flaks jeg fikk med meg møte. Insta-innlegg til nye fysmatere om å melde
seg på fadderperioden kanskje.
Jubsjef: Det er sendt ut mail om hovedsponsor som vi venter i spenning på svar fra. Konkurranse er blitt kjørt om idéer til
jubileet.

1
2
●
●
●
●

3

Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Amalie for å mekke faddergrupper og opplegg - sjuke forhold
Ros til Erle for eksamensfest - hørte d var sjukt bra
ros til Yawar for å hjelpe til/ fikse pakkeleveranse
Ros til Amalie som har hatt møte med NV også idag!!

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Fadderperioden
Amalie
Vi har R1 til rådighet etter immatrikuleringen. Kan bruke denne tiden til å fortelle de nye studentene om Nabla,
fadderopplegget, hva som skjer de neste dagene og å sørge for at alle melder seg på fadderperioden. Ringerunder
skal også gjennomføres i forkant av fadderperioden. Alle i styret, sammen med fadderkom, skal ringe rundt.
Amalie og Kristine skal holde et infomøte for alle faddere før fadderperioden.
17. mai
Yawar
Yawar har skrevet erfaringsskriv fra 17. mai, i tillegg til et utgangspunkt for budsjett. Dette bør neste nestleder
benytte seg av.
Kalender august
Vil ha en kalender over ting som skjer i Nabla også for august.
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Kristine

Saker
Alle
Stillingsbeskrivelser
Yawar
Som nevnt på tidligere styremøter må enkelte stillingsbeskrivelser oppdateres da flere stillinger er fjernet fra styret.
Den som nå skal hjelpe sekretær (Amalie) med å klippe bokskap er komsjef (Lavrans). Det skal også stå
faddersjef/sekretær, ikke sekretær/faddersjef i denne stillingsbeskrivelsen.

Votering over kiosk og medlemskap i StorCash
Yawar
Foretar en offisiell votering over om vi ønsker kiosk og medlemskap i StorCash:
Det stemmes enstemmig for kiosk.
Det stemmes enstemmig for medlemskap i StorCash.
Før dette kan bli en realitet må vi fortsatt finne ut hvordan andre linjeforeninger transporterer varene. Yawar
________fortsetter å se på muligheter ila. sommeren.
Hyller til lageret, PostKom
Kristine
Det skal bestilles opp flere hyller til lageret. Disse er ikke bestilt enda, og skal bestilles opp fakturert direkte til
Nabla. Postkom trenger hjelp til å sette opp disse.
Interesse for kunnskapsutveksling om fond, finans, investeringer o.l. med andre linjeforeninger Kristine
Kristine har snakket med Thilde som driver med investering i fond o.l. De lurte på interessen for investering hos
komponenter i Nabla. Dersom denne er til stede kan det f.eks. arrangeres egne kvelder der finans diskuteres, i
tillegg til at dette kan bidra til at man blir kjent med flere på tvers av linjer.
Sportskom
Kristine
Styret har mottatt en henvendelse om å opprette sportskom. Votering for å opprette sportskom som en
interessegruppe:
Vedtas enstemmig
Har også mottatt henvendelse om å opprette en egen volleyball-gruppe. Votering for å opprette Nabla volleyball:
Vedtas enstemmig
Andre sportslige grupper trenger ikke å ligge under sportskom. Målet med sportskom kan være å arrangere
________sportlige arrangement, men dette må i så fall koordineres med arrkom. Lavrans utarbeider et forslag til hvordan
________sportskom kan virke. Dette sendes først til styret, som så svarer på henvendelsen.

x.

Eventuelt
Nablas håndballag
Yawar hører hva som er planene her fremover.

Alle
Kristine
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Fremover
Tavle på matteland

Alle
Yawar

Kritikk av møtet
Flinke folk - og bra PostKom

Alle
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