
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  25.09.2021
Tid: 13:15 - 15:00
Sted: Kontoret

Saksnr. Sak Ansvarlig

1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Kristine for bra Immball med fantastisk stemning!
● Ros til Styrevorskom for bra styrevors
● Ros til Kristian for god immballtale :)
● Ros til alle som fikset med immball, styrevors og Integrering
● Ros til band, kor, rapgruppe og korps under immball!

3 Orienteringssaker Alle
Høie og gjenåpningsplanen Sofus
NORGE ÅPNER IGJEN!!! Endelig er restriksjonene over og vi kan gå tilbake til en vanlig hverdag.

4 Saker Alle
Åpning av Kontoret Kristian
Vi fjerner plassbegrensningen på kontoret, og det er igjen lov med servering av mat og drikke.

Kontoruka Sofus
For å feire at kontoret har åpnet igjen ønsker styre å gjennomføre kontoruka. Det vil si masse kontorvakter hver
dag, og kake, saft, kaffe og vafler på kontoret hele dagen.

Hjelp med oppfølging i økonomien av søknader Ine
Regnskapet er veldig mye om det kun er en person som må gjøre det. Det er derfor ønskelig at alle undergruppene
har en økonomiansvarlig som har oversikt over økonomien til denne komiteen/undergruppa, også har denne
personen direkte dialog med Ine.

x. Eventuelt Alle
Facebook Laban
Det er fortsatt fadderbarn som ikke er med i Linjeforeningen Nabla sin facebook gruppe der vi legger ut mye
informasjon. Det er derfor viktig at vi får alle komponenter til å bli med i denne gruppa.

Kopper
Vi må bestille opp nye kopper, for vi begynner å gå tom. Mens vi er i gang med dette lurer vi på om det er en ide å
kanskje finne et nytt design til koppene. Styret tenker dermed å lage en konkurranse under kontoruka om å komme
på et nytt design til koppen.

xx Fremover Alle
● KJELLERN 60stk
● KONTORUKA

xxx Kritikk av møtet Alle


