
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  24.08.2022
Tid: 14:15
Sted: R Wöhler

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Det går i fadderperiode greier.

Nestleder: Har mange ting som skjer egt…

Faddersjef: Har gått veldig bra til nå. Var litt styr etter faddergruppene ble inndelt, men tror de fleste er fornøyde nå.
Fadderkom har så langt gjort en kjempegod jobb, og har til og med forbedret enkelte arrangement.

Økonomiansvarlig:

BN-sjef: Hadde et møte med Bedriftskontakten i Timini, Peder, og har startet å skrive en ny intensjonsavtale.

Arr.komsjef: Det går i immball.. Har  snakket pent om arrkom til fadderbarn så håper på mange søkere til
undergruppeopptaket!

Komsjef: chillern

Jubsjef: Vi skal ha vårt første møte for semesteret nå på torsdag og diverse frister og arbeidsoppgaver er satt.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ris for sen møteagenda
● Ros til de som bidro på faddervaktordning

3 Orienteringssaker Alle
Kontortider Yawar
Forslag til kontortider dette semesteret er mandager kl. 12-13, evt. 13-14, og onsdager kl. 10-11. Yawar sender
dette forslaget til kontorkom og hører med dem om det passer.

Utlånsbank (Elsa)
Det er skrevet et regeldokument med regler for utlån. Dette skal henges opp. Man kan fremover låne gjennom
nablashop. Det som mangler nå er å telle opp varene og legge dette inn i systemet før dokumentene henges opp.

Eurêkakom Hanne
Det er endelig mange nok som har meldt interesse for Eurekakom.

Lagersalg Lavrans
Det blir en ny runde med bøker fra lageres som skal selges. Lavrans kontakter kontorkom og ber dem arrangere et
nytt lagersalg utenfor kontoret.

4 Lange saker Alle
Kiosk Yawar
Yawar har fortsatt å se nærmere på kiosk på kontoret. Nabla har fått tilbud av en privatperson som vil låne bort
bilen sin slik at vi kan frakte varene til kontoret. Styret ønsker heller å se på andre løsninger der man leier en bil
“ordentlig” da Nabla ikke kan være avhengige av enkeltpersoner på denne måten. Det diskuteres videre om
kostnader for transport av varer skal regnes med i prisene. Dette bør man evt. ta stilling til etter at systemet er i
gang, og så kan man endre prisene etter det. Skal sjekke muligheter for ølsalg senere. Er også en ide å høre med
Redbull om spons. Alle i styret skal gå innom andre linjeforeninger med kiosk før neste styremøte og teste deres
systemer.

DGI Kristine
Vanligvis blir DGI utsatt til jubileet i år med jubileum. Kommer fram til at jubkom bestemmer hva de ønsker, så
oppdaterer Sofus resten av styret i morgen.

Undergruppeopptak Kristine
Infomøtet om undergruppeopptaket er 30.08 kl. 16 i R1. Informasjon om dette og de ulike undergruppene må ikke
legges ut før etter fadderperioden, da førsteklassingene allerede får mye informasjon. Jubkom bør blestes for til
eldre komponenter i tillegg. Dette kan gjøres på f.eks. mail og i kullgrupper på facebook. Det vil komme stories
om de ulike undergruppene på instagram i forkant av søknadsfristen.

Slack-endring Kristine
Fra 1. september vil det komme endringer på Slack slik at blant annet meldinger som er eldre enn 90 dager gamle
slettes. Det diskuteres hvordan dette kan løses: Kunne vært en ide at noen undergrupper sin slack er premium. For
å dekke disse kostnadene kunne man ha hørt med NTNU om de kan inngå en avtale med slack.

Prideparaden Yawar
Nabla skal delta i Prideparaden 10. september. I forkant av dette blir det en felles frokost i R5.

x. Eventuelt Alle
●

xx Fremover Alle



● Kurs med Visma bWise
● IMMBALLSESONG
● Kulturfestival

xxx Kritikk av møtet Alle
● Hammer?
● Alt for mye fnising


