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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Hadde møte med NV-gangen på mandag fordi vi ønsker å endre praksisen for å få drikketillatelse på kontorene. I
tillegg tok vi også opp at vi må snakke med NV-fakultetet ifbm med innbruddene som har vært (ref orienteringssak) og om
internasjonale studenter. Derfor skal vi få til et møte med NV-fakultetet for å ta opp disse sakene. Vi kom også frem til at vi
alle syns det har generelt vært veldig lite dialog med dem og syns det er litt rart, så blir bra med et møte! Ellers var det også
linjeledermøte på mandag, gir en kort oppsummering av det også på orientering.

Nestleder: Har vært med på SKE- og Styrestrukturmøter, det har vært masse bra diskusjon! Jeg venter fortsatt på
Nabla-Merch (hettegenser, caps, genser) bestillingen. Venter også på en kortleser for kontoret - men fikk fikset en pc for
kontoret i mellomtiden da :) Utenom det har det gått i litt div random henvendelser, rombooking, mail og hjelpe til hvor jeg
kan :)

Faddersjef:

Økonomiansvarlig:

BN-sjef: Bedriftspresentasjon med CERN skjer idag, og fysmat stiller med over 100 påmeldte! Det varmer BN-sjef sitt
hjerte at fysmat er så gira på bedriftspresentasjon, selv uten bespisning. Ellers har BN hatt møte der alle har signert
dokumentet med retningslinjer for admin-tilgang, og en tanke om å skaffe BN-gensere har blitt tatt opp.

Arr.komsjef:

Komsjef:

Jubsjef: Hadde møte/arbeisdkveld med hele komiteen hvor vi bestilte pizza og fikk diskutert noen saker i fellesskap. Det var
fint!



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til fysmat
● Ros til Hanne for CERN

3 Orienteringssaker Alle
Oppsummering linjeledermøte Kristine
Det holdes ledelseskurs og økonomikurs for linjer.
Dersom man skriver at man ikke ønsker drikkegaver på styrevors, skal man ikke gi drikkegaver.
Det skal foretas en innsamling til nybygg på Samfundet.

Innbrudd linjeforeningskontorer Kristine
Leder i Delta sende alle styrer en mail angående innbrudd de og andre linjeforeninger har opplevd den senere
tiden. Det har vært to innbrudd på Delta-kontoret der Byggsikring ikke har gjort jobben sin ordentlig. De har
verken informert NV eller de berørte linjeforeningene. Sakene er henlagt av potitiet. Det har vært lite
kommunikasjon mellom NV og linjeforeningene. Delta skal få satt opp et beslag på kontordøra si for å forsterke
denne, er dette relevant for flere linjer?
Vi skal legge ut et innlegg til være medlemmer der det oppfordres til å passe ekstra godt på hva man har på
kontoret og å passe på å lukke døra ordentlig.

4 Saker Alle
○

x. Eventuelt Alle
●

xx Fremover Alle
● CERN
● Joulebohr
● Konsert med the Stokes

xxx Kritikk av møtet Alle
● Dårlig oppmøte


