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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: På tirsdag fikk vi gjennomført første gruppeledermøte etter nytt opptak! Der fikk vi veldig mye gode
tilbakemeldinger som vi kan jobbe med, så det var veldig gøy! Dro også på Lyche og spiste etterpå, det var også veldig
vellykket. I helga fikk vi også ryddet gamlelageret, som trengtes! Herlig å få det ferdig. Ellers mangler jeg et par
forventningsavklaringer som det må settes opp nye tidspunkt for. Føler vi har kommet skikkelig igang nå og det er gøy,
gleder meg til arbeidet fremover!

Nestleder: Kristine og jeg har gjennomført det jeg anser som et meget vellykket gruppeledermøte. Fikk veldig mye bra
innspill med tanke på kommunikasjon i linjeforeningen, som vi absolutt skal ta med videre. Vi fikk også diskutert og
presentert vårt forslag om mistillit, og fikk masse god innspill her som vi tar med videre.
Jeg må faktisk gi oss selv litt ros. Jeg er så glad i Kristine, synes hun er utrolig flink - og at vi lager et bra superteam :)
Veldig fornøyd med hvordan samarbeidet innad i styret går så langt :)
Har fått sikret lokale for 17. mai frokosten. Kvik Klubbhus. De ville gi oss 40 plasser, men fikk forhandle meg frem til 50
plasser. Dette er en kraftig nedgang fra tidligere år, da det har vært opp mot 80 plasser, men det skal sies at i snitt så er det
kun 60 som har meldt seg opp til frokosten. Fordelen med Kvik klubbhus er at det er nærme Midtbyen, så vi trenger ikke å ta
buss til folketoget. Dette er bra ettersom det er budsjettert null kroner til frokosten, og billettene for komponentene blir da
billigere. Jeg må fortsatt søke om penger til fondet - skal prøve å få til dette snarest!
Samlet inn navn på de som skal ha kontor-tilgang, og har sendt inn skjemaet til NTNU-hjelp. Komponenter vil snart få
fornyet tilgang til kontoret.
Utenom det har det ikke skjedd så mye denne uken, mye administrativt og småting her og der, men det er å forvente.

Faddersjef: Venter på svar fra Seilforeningen, har ellers satt opp en tentativ plan for fadderperioden som skal diskuteres på
fadderkom-møte på fredag. Har fortsatt ikke hatt erfaringsoverføring med Ellen.

Økonomiansvarlig:
vi skal ha erfaringsoverføring idag!!!! begynner å få litt kontroll, og å skjønne litt mer av visma. var på et mva-kurs forrige
uke, det var ikke så bra, men Ine har jo kontroll, så har erfaring og informasjon der. Banken føler jeg at jeg har god kontroll
på ettersom registrering og refundering av Åre-penger har gitt meg erfaring der.

BN-sjef: Tilbudsskrivet er oppdatert, og blir sendt ut til bedrifter før påske. Ellers ble det i går arrangert bedriftspresentasjon
med Norsk Regnesentral og i dag skal det være bedriftspresentasjon med NAV-IT

Arr.komsjef: Ser fram til å lese ferdigskrevet erfaringsskriv, også skal vi prøve å ha erfaringsoverføring snart (det er så
travelt for tiden!). Hadde kontortid, var spennende ettersom vaffeljernet sviktet when I needed it the most. Hadde også mitt
første arrkom-møte forrige uke! Gikk dessverre glipp av gruppeledermøte pga dans. Ellers er Jacobinske på lørdag som betyr
at arrkom er i siste innspurt av planlegging.

Komsjef: Mekka et konge innlegg om jacobinski i går, neste på agendaen er vel komitelederinnlegg. Er også bra vi fikk
diskutert kommunikasjon i nabla på gruppeledermøte. mye bra der, selv om jeg gikk glipp av deler av diskusjonen. Tenker
det er lurt med innlegg i gruppelederslacken som informerer om felles nablakalender, og passordet på nablainsta.

Jubsjef: Har sendt mail til de som har meldt interesse og har hatt noen intervjuer, har også delegert noen oppgaver til folk
jeg tror kan gjøre en god jobb til akkurat det området.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til bra gruppeledermøte
● Ros til alle som var på gruppeledermøtet
● Ros til alle som har skrevet inn gode saker til dagens møte!
● Ros til alle som møtte på bedriftspresentasjon
● Ris til misbruk av admin-tilgang

3 Orienteringssaker Alle
17. mai Yawar
Har fått booket Kvik klubbhus, som har plass til 50 stk. Yawar skal se på mulighet for å også leie friidrettsbanen,
slik at det kan arrangeres aktiviteter der. Kan være mulig å være fler enn 50 dersom man bruker uteområdene.

Aktivitetsdag epvu Kristine
Da aktivitetsdagen hadde svært få påmeldte ble den planlagte aktivitetsdagen avlyst. Nabla fikk fortsatt støtte, som
må brukes. Kristine sender mail og hører om det er mulig å bruke denne støtten på et annet liknende arrangement.

Oppdatering av lover og forskrifter Kristine
Websjef få må et dokument med endringer som skal foretas. For å oppdatere lover og forskrifter trengs referatet fra
SKE. Amalie skaffer dette.

4 Saker Alle
Administrere påmelding bedriftspresentasjoner Nabla Hanne
Det har vært et tilfelle av at en komponent har brukt sin admin-tilgang til å melde seg av en bedriftspresentasjon
etter fristen. Konsekvenser av dette diskuteres.

- Bør en slik hendelse føre til at man mister admin-rettigheter i en periode? Før dette skjer bør man ta en
samtale med personen det gjelder.

- Er det mulig at kun en person kan redigere påmeldinger, ikke alle med admin-tilgang? Dette vil være
veldig tungvint i praksis.

BN ønsker en oversikt over hvem som har vært meldt på, og eventuelt hvem som melder seg av. Det opplyses om
at Webkom har en slik logg, men denne trenger forbedring for å kunne brukes. Det bør informeres om hva
admin-tilgang innebærer, og regler/retningslinjer for denne tilgangen. Dette tas på neste møte.

Daljer/ pins Elsa
Nablas tidligere leverandør, Argus, har lagt ned som følge av koronasituasjonen. De har anbefalt en ny leverandør,
Direkte Premier, og har sendt alle Nablas maler til dem. Nabla har i tillegg brukt andre leverandører, Barra og
Musette, til enkelte daljer. Må derfor finne en ny hovedleverandør. Det diskuteres om daljene bør ha samme design
eller om det bør åpnes for å redesigne dem. Det vedtas å kunne endre design på daljene, 6 for, 2 blankt. Det blir
ikke konkludert med om man skal benytte en av de tidligere leverandørene eller gå over til Direkte Premier og
samle alt der. Elsa skal holde kontakten med Direkte Premier, og høre om de også kan lage klistremerker, i tillegg
til daljer og pins. Det er enighet om at diverse nablaproduserte varer og effekter bør ha samme design (farger, logo
ol.).

Kopp Sofus
Det ble tatt opp på gruppeledermøtet den 22.03.22 at koppen bør redesignes. Det fremmes forslag om å holde en
designkonkurranse, eller å involvere gruppelederne på en work shop. Det bestemmes å kalle inn til en work shop
der design på koppen skal bestemmes. Det er ønskelig at man ser på både nettside og design før man møter opp
her. Yawar og Lavrans finner tid og sted, Sofus har ansvar for den kreative delen.

Gløsmesterskapet Yawar
Gløsmesterskapet finner sted den 29. april, og Nabla skal stille med post og lag. Lavrans tar ansvar for å melde på
både post og lag, og hører med gruppelederne om interessen rundt å ha en post.

Loppemarked Kristine
Lavrans kontakter kontorkom og hører om de kan arrangere. Skal selge diverse ting fra lageret.



CERN-tur Yawar
Tur til CERN for andreklasse har ikke vært arrangert på flere år. Styret bør ta ansvar for å danne en komite/ få
noen til å ta ansvar for at dette gjennomføres. Styrets oppgave blir i tillegg å fortelle om CERN-turen generelt og
oppfordre andreklassinger til å ville arrangere dette.

Eldre komponenters deltagelse på arrangementer Erle
Få eldre komponenter møter opp på arrangement i regi av Nabla. For å engasjere disse mer kan man sende ut mail
til dem og høre om de har forslag til ting som kan arrangeres, endringer som kan gjøres ol. Erle komponerer en
tekst som skal sendes ut, Amalie hører med Postkom om de kan dele denne i kullgruppene. Informasjon om BN
bør og inkluderes i informasjonen som sendes ut, da eldre komponenters deltakelse på bedriftspresentasjoner også
er lav.

Info i gruppelederslack Lavrans
Lavrans skal bleste for kalenderen, der alle gruppelederne skal legge inn sine respektive komiteers arrangement.
Denne kalenderen bør pinnes øverst i kanalen. Passord til instagram og link til nablabanken skal og publiseres, i
tillegg til at gruppelederne må minnes på å oppdatere komitesidene.

x. Eventuelt Alle
Påskeegg-opplegg Yawar
I og med at aktivitetsdagen ifm. epvu ble avlyst, kan vi prøve å arrangere noe sosialt før påske for alle
komponenter. Skal prøve å få til en påskeeggjakt eller liknende, og kombinere dette med epvu.

xx Fremover Alle
● Jacobinske + afterski på kjellern
● NAV IT bedpres
● Studentkavalkade

xxx Kritikk av møtet Alle


