Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 25.03.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73 / Zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Har siden forrige styremøte vært i dialogmøte med IE-fakultetet. Fint å høre hvilke arrangementer andre foreninger
klarer å gjennomføre. Ellers som vanlig mye småting og selvfølgelig liten strek i regningen at landet stenges ned igjen over
påske.
Nestleder: Smittevern, smittevern, smittevern. Mange spørsmål rundt smittevern. Har kommet forespørsel om
Gauss-EliminationBee-arrangement, tenker personlig sinnsykt hardt nei. Ellers er det god stemning til tross for en
koronasituasjon som bare blir verre og verre.
Faddersjef: Hatt første fadderkom-møte, og det gikk veldig bra! Nestleder er valgt og vi er klare for å lage en sinnsykt bra
fadderuke for de kommende nablakomponentene. Fadderkom virker som en bra gjeng og det er ingen tvil om at denna
gjengen skal gjøre alt for å innlemme nye studenter.
Økonomiansvarlig: Jeg har holdt noen møter med ulike undergrupper/komiteer sine økonomiansvarlige, i tillegg til noen
ledere i komiteene. Det var ikke veldig mye å ta opp med dem, men det var godt å bli kjent med hva slags ansvar de ulike
økonomiansvarlige har og kan ha framover. I tillegg har jeg prøvd å skaffe oversikt over alle øremerkede tilskudd, og
informert om dette til de gjeldende. Jeg har kommet godt i gang med bilagsføring og lærer stadig noe nytt innenfor regnskap.
Framover så skal jeg også lage en oversikt/liste over søknader for støtte. Etterhvert vil jeg også kunne svare bedre på
eventuelle spørsmål som dukker opp knyttet til økonomi. Akkurat nå føles det ut som at det er litt overveldende mye
kunnskap som fortsatt mangler som økonomiansvarlig og det er mye som skulle vært på plass. Så det er en del stress nå,
fordi jeg føler at jeg ikke kan så mye som jeg gjerne skulle ha kunnet. Så jeg må nok bare sette meg ned og lese mere og loke
mere i tidligere regnskap.
EN ting til som jeg glemte å skrive tidligere, prisene på noen varer(kopp og ettårsdalje) i Nablashop har gått opp. Dette
hadde forrige økonomiansvarlig allerede vedtatt, men ikke blitt endret på i Vippsen. Grunnen til prisendringen var at
Nablashop gikk i underskudd fra å selge de gjeldende varene, noe som jeg vil si er dårlig business.
Ambassadør: En naturlig overgang til ambassadør RRTen, jeg fortsetter: det var sykt hyggelig å ha sosialt opplegg med
Educom, føler jeg har blitt bedre kjent med komitemedlemmene og sett dere ‘uformelle jeg’, den typen ‘jeg’ som kommer
frem etter et par pils innabords. Folka er så herlige <33 Vi hadde også med oss de 5 nye for første gang og alle ble med på
Lyche, så det var veldig bra. De nye var for øvrig veldig engasjerte under møtet i går og har allerede fått i oppdrag å
planlegge kræsjkurs. Vi tenker å gjennomføre kræsjkurs i Bøflu, Elmag og Optikk. I tillegg til det satser vi på å kunne
gjennomføre Sofie Snipstad foredraget og kanskje til og med et motivadsjonsforedrag om fluid litt nærmere eksamen.
BN-sjef: Skal ha første møte i Linjesamarbeidet en gang etter påske. Har vært i samtale med Delta om mulig samarbeid. Var
på økonomiting med Ine.
Arr.komsjef:På søndag fikk vi arrangert aktivitetsdag i forbindelse med EPVU som jeg vil påstå ble vellykket (jeg koste
meg hvertfall masse!!) til tross for litt turbulent vær og at ikke så fryktelig mange møtte. Ellers begynner jeg å få god
oversikt over kommende arrangementer og ulike ting som må fikses! Vi har en del kjekke planer fremover, for både i vår og
høst! Krysser fingrene for at det lar seg gjennomføre og at corona ikke ødelegger for oss! Driver også å snakker med Delta
om spleising av buss til Åre 2022, som er nice ettersom det da blir billigere!!
Kjellersjef: Nytt kjellerstyret er fastsatt, ny slack og snapchatgruppe opprettet. I tillegg har nesten alle sendt meg søknad om
nye stillinger innad i kjellerstyret innen fristen. Så jobber med å fastsette nye stillinger. Ikke alle får førstevalget sitt, men
alle får noe på lista si. Laban out
Websjef: Jeg har ikke gjort noe som WebSjef denne uka, prank! Har litt for mange prosjekter gående egt. Har nå offisielt
startet med kodegolf - så den første kodegolfen er under produksjon, og forhåpentligvis er den ute april. Også driver jeg også

å kontakte alle de musikalske undergruppe i Nabla, og driver å samler alle sanger under NablaWikien! Dette er et spennende
prosjekt - som bidrar med å ta vare på kulturen - meget fornøyd med det :) Også er jo Revyens generalforsamling også like
rundt hjørnet - så må mekke litt med det og på nettsiden til nablarevyen… - ja, revyen har en egen nettside - alt er så skjult,
må ordne opp i det!!!. Som styremedlem har jeg vært med i SoMe møte denne uka - so det var good. Ikke en altfor
substansrik uke som WebSjef :( (sad noises).
Redaktør: Første Nabladetslipp unnagjort! Ble ferdig med marsutgaven og fikk trykket og hatt slipp, så det var veldig gøy.
Fornøyd med resultatet, ikke så altfor mange feil til å være første utgaven min. Var også mange som kom og hentet bladet
allerede første dagen, så det var veldig gøy å se. Har også hatt møte for aprilutgaven, så er på god vei med planleggingen av
den. Tror det blir veldig mange gode tekster til semesterets siste utgave, så jeg gleder meg veldig. Er veldig fornøyd med de
nye medlemmene, mye gode ideer og stort engasjement. Fikk også valgt nye stillinger innad i gruppen, og alle stillingene ble
fylt opp. Var hovedsaklig 1.klassinger som stilte, så det er også veldig gøy. Tror året blir superbra!
PR-sjef: Siden det er offentliggjort nå kan jeg si at jeg har i de siste ukene hjulpet XXXIntegration med logo og diverse, som
ble først vist fram på samfundet. Denne uken skal jeg ha et møte med revysjef Lise (og noen andre i revystyret) for å
planlegge redigering av revyvideoer og relaterte saker.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Ingerid for slipp av Nabladet
Ris til regjeringen for å stenge ned landet
Ros til Ellen som har hatt første fadderkommøte <33
Ros til Ellen som har fått valgt nestleder i Fadderkom
Ros til Kristine for en utrolig gøy aktivitetsdag!

Alle
Alle

Ros til Trondheimsstudentene for god innsats for smittevern
Artikkel i Under Dusken
-

Kommuneoverlegen i
Trondheim

Orienteringssaker
Ukentlig pandemioppdatering
Det er ikke smitte på NTNU og generelt veldig lite smitte i Trondheim.
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU

Alle
Kristian

Risikovurderingen - (trenger bare en kjapp oppdatering)
Sofiya
På grunn av Korona stenges alle fysiske aktiviteter på campus etter påske, og ettersom ting åpner igjen er det
viktig at fakultetet får en risikovurdering før arrangementet blir gjennomført.
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Saker
Alle
Hvordan håndtere smittevern?
Kristian
Det er fortsatt lov gjøre sosiale ting ute når smittevernsreglene følges, men Nabla legger seg, i likhet med NTNU,
også på en strengere linje den første uka etter påske, grunnet større smitterisiko.
Hva får vi til uka etter påske/fremover med tiltak?
Kristian
Sosiale ting over nettet, som spill eller andre ting. Kanskje en ny runde med geoguessr. Det er hvertfall ønskelig
med no sosialt, som ikke bryter reglene eller setter no risiko for spredning av smitte.
Utkast til SoMe-plan
Sofus
Styret sin SOME gruppe har kommet med et forslag om hvordan de sosiale mediene til Nabla skal håndteres.
Planen presenteres og styre vedtar at denne skal følges. Det er ingen radikale endringer fra tidligere år, og
how-to-SOME ligger ute.
Gruppeledermøte
Kristian
Det må gjennomføres et gruppeledermøte der det skal tas opp hvordan undergruppene skal driftes, gå gjennom
“how to Nala-admin” og “how to SOME”.
Sette opp digitale kontor vakter (kontortid) på nabla discorden
Yawar
Ettersom kontoret blir stengt etter påsken kan vi ikke gjennomføre kontorvakter fysisk. Det blir derfor bestemt at
vi skal gjennomføre digitale kontorvakter over discord så lenge kontoret er stengt. Styret ønsker også å ha
kontorvakter (i tillegg til kontorkom), slik at styret er synlige og lett tilgjengelig å snakke med.
Undersøkelse/ innsamling av stoff å gjennomgå til kræsjkurs
Sofiya
Snart er det eksamensperiode og educom skal fikse kræsjkurs i forskjellige fag. Det er derfor ønsket av educom å
finne ut hva de forskjellige studentene har størst behov for å vite. Det kan lages en poll på nabla.no.
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Eventuelt
Alle
Stenging av kontoret
Emil
NTNU stenger campus for fysisk aktivitet etter påske og da bestemmer også styret seg for å stenge kontoret.
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Fremover

Alle
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Kritikk av møtet

