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Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Har fått en del gode svar ang. investering i fond, så da kan vi etterhvert starte prosessen med å se på det! Videre går
det mest i litt div til studiestart etter sommeren, som dette med ringerunder. Skal også på faddderseminarer hele dagen på
torsdag sammen med Amalie! Var også på linjeledermøte på fredag, der presenterte Samf en sak ang. et arrangement de skal
ha i FP, samme dag som immatrikuleringen, tar det som orientering på møtet. Ellers har jeg drevet med litt småting som å
fikse bleste kanalene i slack, fikse på forretningsorden og ferdigstille innlegget til media ang. digital immatrikulering. Skal
være med å hente styregensrene imrg sammen med Yawar også som er gøyy!!

Nestleder: Det drives fortsatt en del med kiosken - prøver å gå sammen med en linjeforening for å handle inn varer, men det
viser seg å være vanskelig å finne noen som ønsker å samarbeide - ettersom de fleste allerede er i et samarbeid. Største fordel
med samarbeid er større rabatt fra leverandøren. Skal hente styregensere idag. Utenom det har det skjedd en del
administrative ting, bare gøy :)

Faddersjef: Skaffet lokale for avslutningsfest, planlagt Toga med Timini, hatt møte med faddersjefene i NV, planlagt bruk
av Kjellern med Synnøve, hatt fadderpåmelding

Økonomiansvarlig:

BN-sjef: LS møte neste uke, hvor intensjonsavtale skal signeres. Bedriftspresentasjon med Bekk, arrangert av Hybrida.

Arr.komsjef: skal ha siste arrkom-møtet for semesteret på torsdag. Komiteen for eksamensfest er godt i gang, og det blir
nok om ikke så lenge lagt ut innlegg om dette på fb. Beermile gikk bra, supert oppmøte og vær! Har begynt med litt
immball-planlegging og immball-komite skal dannes på møtet på torsdag. Ellers har jeg laget klar mail og spørreskjema til
eldre komponenter angående frafall på arrangementer og bedpresser, så nå gjenstår egentlig bare å sende ut. Gjenstår fortsatt
å få fikset Planck-off-pokalen og diverse premier.

Komsjef: Tillitsvalgte og kalenderinnlegg på agendaen. Vet ikke hva som er neste insta innlegg atm

Jubsjef: Vi har måttet utsette befaring til Scandic fordi de ikke svarte i tide, men skal få det til. Nylig opptatt er Kristian som
PR-ansvarlig, woohoo! Har snakket med Hanne om sponsor og fikk mye god innsikt fra det så nå har vi litt oversikt over
potensielle sponsorer.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Amalie for å mekke seilforeningen
● Ros til Hanne for å mekke Cern-bedpres
● Ris til førsteklassingene som ikke har meldt seg som faddere

3 Orienteringssaker Alle
Fadderpåmelding Amalie
Det er fortsatt for få som har meldt seg som faddere, og fristen er i dag. Det er spesielt på lav drikkefaktor det
mangler faddere. Alle i styret må prøve å verve førsteklassinger.

Bankettdato Sofus
Dato for bankett ifm. jubileet settes tentativt til 18. mars 2023, på Scandic Lerkendal

Loppemarked Laban
Loppemarked for å selge unna diverse fra lageret blir mandag 2. mai, kl. 11-13.

Samf arrangement - immatrikulering Kristine
Samfundet arrangerer et event på ettermiddagen mandag 15. august for å fremme studentfrivilligheten. Dette vil
blant annet fungere som en erstatning for en fysisk immatrikulering. Dette kræsjer med vår bli kjent-fest.

Studiestart 2022 - samarbeid med NV Kristine
Amalie og Kristine skal se på risikovurdering som må skrives, samt andre diverse frister.

Tavleplass Stripa Yawar/Kristine
Ønsker forstatt å ha tavleplassen i førsteetasje på Stripa.

17.mai Yawar
17. mai-arrangementet har fått støtte fra Fondet, er også noe til overs fra Planck-uka som kan benyttes.

Pins Direkte Premier Elsa
Pins og klistremerker skulle bestilles opp fra Direkte Premier. Elsa avventer svar, så det er enda ikke bestilt opp.

4 Saker Alle
Nablatillitsvalgte (mail Sofie) Yawar
Sofie fra Postkom har fått ansvar for NTV-ene. Styret må utarbeide retningslinjer og oppgaver disse tillitsvalgte
skal ha. Oversikt over hvem som er NTV-er ligger i Nablabanken. Sofie får ansvar for å legge ut det første
innlegget i Slacken. Lavrans sender henne innlegget som ble brukt i fjor.
Det finnes et varslingsskjema som kan sendes til styret eller postkom dersom det ikke er noen NTV-er eller andre
tillitsvalgte det passer å kontakte i en sak. Dette bør gjøres tydelig.

WebSjefs rolle (gruppeledere som ikke er i styret lenger) Yawar
Enkelte av gruppeledernes oppgaver bør ses på på nytt etter at de ikke lenger har en plass i styret (som diskutert på
tidligere møter). Websjef er også en administrativ rolle, og denne personen skal derfor fortsette å ha ansvar for
registrering av nye komponenter. Stillingsbeskrivelsen til websjef må oppdateres. Det som står om julekort må i
tillegg fjernes fra stillingsbeskrivelsene til stillingene som ikke lenger er i styret. Skapklipping skal fortsatt gjøres
av styret.

Klimaoppropet Kristine
Dette er en sak styret ønsker at Nabla skal støtte.

Ringerunder NV Kristine
NV er positive til å se på andre løsninger for å gjennomføre ringerundene ifm. fadderperioden. Disse kan som
kjent ikke gjennomføres som tidligere grunnet GDPR.. HC hadde en løsning i fjor som fungerte bra. Dette gikk ut
på å ringe til dem som hadde takket ja og hadde Fysmat på førsteplass på prioriteringslista. Kristine hører me NV



på nytt om dette. Dette kan f.eks. gjennomføres ved å legge til en oppfordring om å melde seg på ringerundene i
selve påmeldingsskjemaet. Det bør også være færre steg for å melde seg på, slik at flere gjør det.

Sette frist DGI Kristine
DGI (Det Gyldne Integral) kåres på immball og gis til folk som har utmerket seg i Nabla. Immball er satt tentativt
til 16. september. Frist for nominasjoner settes til 4. september. Ønsker at postkom skaffer mailliste med dem som
har fått denne utmerkelsen tidligere.

x. Eventuelt Alle
Uglemøte Amalie/ Kristine
Det bør går gjennom fadderperioden og få undergruppene til å stille med poster på Integreringen. Det som ble
bestemt angående mistillit på førrige uglemøte bør presenteres, i tillegg til den nye ordningen med NTV-er.

KontorSlack Yawar
Kanalen #kaffepåkontoret finnes, trengs det da en egen for andre kontorarrangementer? Det diskuteres om det bør
være en egen kanal for alle arrangementer som finner sted på kontoret. Det er mulig å endre navn på kanaler, så det
kan være en mulighet å bare endre navnet på den allerede eksisterende kanalen. Yawar hører med kontorkom om
hva de ønsker.

xx Fremover Alle
● Reven spiller to kamper
● Reka-kamp
● bedpres med Bekk
● Dele ut is: fredag 6. mai kl. 12 på kontoret
● Uglemøte

xxx Kritikk av møtet Alle
● Dobbel postkom<3


