
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  28.06.2021
Tid: 16:15 - 18:00
Sted: Zoom

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Ikke mye store ting som skjer. Mye mail å svare på, mye småting å fikse. Tydelig at sommeren ikke er
studentforeningenes kjerneperiode. Veldig deilig med fremgang frem mot fadderukene, det ser ut som det kan bli bra.

Nestleder: Lite å gjøre om dagen.

Faddersjef: Vært i møter med fakultetet angående utvekslingsstudenter og alt annet med fadderperioden. Laget en egen plan
for utvekslingsstudentene. Har laget faddergrupper. Har ordnet mer med arrangementene til fadderperioden. Har søkt om mer
støtte, og fått det. Har hatt møte med fadderkom. Har prøvd å svare på mail. Har vært i møte med kommunen i Trondheim
angående smittesituasjon, og med NTNU om det samme.

Økonomiansvarlig: Ordnet opp i mye regnskap etter eksamensperioden og skaffet meg oversikt over innvilgede søknader
og alle øremerkede tilskudd. Det nærmer seg slutten av regnskapsåret, så har begynt å se på buffere og overskudd. I tillegg
skal jeg foreta varetelling ila denne uka eller i juli for å sikre at vi får bestilt inn nok pins, kopper osv. til høsten.

Ambassadør: Det ble å gå i dvalemodus etter kræsjkurset i Bøflu ble vel gjennomført (creds til Sofus, Yawar, educommerne
mine og studassene for en råbra innsats!!) for å kunne fokusere på vårens store beist - neblig Bøflu eksamen. Men etter det
våknet ambassadøren til livet igjen og jammen meg er jeg godt fornøyd med å ha fått gjort masse educom-ting i ferien så
langt. Har laget meg en oversikt over Sunniva Rose arrangementet og lagt til rette for at EduCom skal kunne planlegge dette
digitalt i ferien, ettersom det skjer midt i fadderperidoen. Har også laget meg en tentativ plan for hva EduCom skal få gjort
og arrangert i løpet av min styreperiode - her er det mye å glede seg til! Kan friste med både sjakktunering,
utvekslingsforedrag og kollokvier, foredrag av Adam Becker og mer! Med andre ord så skal “Hva gjør egentlig educom?” ut
av vokabularet. Har også fått meg god oversikt over økonomien sammen med Ine, veldig glad for at vi har en så
imøtekommende og god økonomiansvarlig!

BN-sjef: Eurêkakom er satt, og skal etter sommeren starte opp med planlegging av eurêka 2022. BearingPoint har kontaktet
oss angående et samarbeid 1.september, så jeg jobber med det nå. Det vil bli en slags bedpres/kurs for jenter. Hele greia er
planlagt og arrangert av BearingPoint, der vi blir en samarbeidspartner (mulig flere linjer blir involvert) og skal bidra med
blesting. Det virker ganske spennende, så håper vi får alt på plass til det!

Arr.komsjef: Holder på å planlegge arrangementer som kommer tidlig i semesteret. Hovedfokuset ligger på immball! Er en
del som må gjøres men ligger godt an. Tror det blir veldig bra!!

Kjellersjef: Her skjer det ikke så mye for tida. Det som må gjøres i løpet av sommeren er å finne ut når vi har åpent i
fadderperioden. Jeg skal snakka med kjellersjefene så vi får delt ut dagene i fadderperioden. Ansvarshavende-kurs for de nye
blir nok første dag i fadderperioden.

Websjef: Sittet å kodet litt, pushet noen endringer opp på nettsida - men ikke så meget store. Planlegger å sette inn litt mer
arbeid etter LAOS. Prøvd å få litt oversikt over wikien (Nabla-wikien) - det er en madness. Har pushet opp sånn
fadderperiode pop up på forsiden :) Ja - ikke skjedd så meget.

Redaktør: Holder på med velkomstutgaven, har fordelt de fleste oppgavene.

PR-sjef: Det siste som ble gjort før sommerferien var å sette sammen kræsjkurs-videoen i TFY4163 som ble ganske bra til
slutt og jeg håper at mange fikk noe ut av den. Videoen har nå 750+ views atm så de lover godt. Ikke så mye annet har
skjedd da jeg har tatt litt sommerferie, men programplakat til FP er ferdig @Ellen.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Mega ros til Ellen for super bra jobb med Fadderperioden :)
● Ros til alle for å være ferdig med eksamener
● Ros til alle for å koble av i sommer

3 Orienteringssaker Alle
Fadderperioden 2021 Ellen
Det har vært mange møter om fadderperioden, men det er litt vanskelig å sette seg helt inn på en plan for
fadderperioden, ettersom vi ikke vet hvordan koronasituasjonen kommer til å være etter sommeren.
Risikovurderinga til fadderperioden er levert og godkjent. Arrangementene i årets fadderperiode er for det meste
lik som tidligere år. Fadderkom har gjort en god jobb, og per nå ligger vi i rute.

Avslutting av regnskapsåret Ine (Kristian)
Regnskapet skal avsluttes, men kan ikke avslutte det før alt er tilbakebetalt.

Booking av rom for høsten Kristian
Det er nå åpent for å booke rom til høsten. Emil (nestleder) er på saken.

Immball Kristine
Arrkom er i full fart med å planlegge immballet. Planen er å ha det 2. Septemer.

4 Saker Alle
Tekst til Linjeforeningslounge Kristian
Det er blitt laget en linjeforeningslounge på stripa til alle linjene. Alle linjeforeningene skal skrive en tekst om
essensen til linjeforeningen, som skal henges på veggen her. Denne teksten må vi i Nabla også skrive. Vi spør
postkom, som har mye erfaring, om de ønsker å skrive denne. Få med historien vår og hvilke arrangementer vi har
til tradisjon.

Endring av navn til opptaket Sofus
Det har kommet et forslag om å endre navnet på opptaket fra “opptaket” til “integreringen”. Dette vedtok styret, og
fra og med 28 juni heter det “Integreringen”.

Educom - kollokvier, booke rom hver uke Sofiya
Edukom skal arrangere kollokvier, dette er rom der folk kan sitte og jobbe med skole. Dette er sosialt og kan bidra
til et bedre arbeidsmiljø på fysmat, blant de yngre kullene.

Uketog Kristian
Vi må finne noen å samarbeide med på UKE-toget. HC sa de ikke ønsket å samarbeide i år. Delta ønsker derimot
fortsatt å samarbeide. Vi leter fortsatt etter flere å jobbe med, da UKE-tog flåte er mye jobb.

. Eventuelt All
●

xx Fremover Alle
●

xxx Kritikk av møtet Alle
●


