
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  28.09.2022
Tid: 14:15
Sted: R Wöhler

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Jeg har sett litt på målene vi satt oss i starten av styreperioden, for å se hvordan vi kan jobbe fremover. Har satt opp
tidspunkter for evalueringssamtaler! Har også begynt å se litt på SKE og på internasjonalestudenter.

Nestleder:

Faddersjef:

Økonomiansvarlig: Immballfaktura skal betales etterpå. har aldri betalt en så stor faktura.

BN-sjef: Opplæring av nye medlemmer og møte skjer på fredag. Signerer ny intensjonsavtale med Timini denne uka. I
tillegg har jeg sendt mail til en bedrift angående sponsor-muligheter, og venter på svar nå. Første LS-møte for semesteret blir
i nærmeste fremtid.

Arr.komsjef: Låvefest vel gjennomført. Ny komite som hjalp å rydde og var på inn/ut.

Komsjef:

Jubsjef: Var på inn/ut forrige onsdag, som var veldig hyggelig. Første ordentlig møte med hele komitéen. Vi skal i morgen
ha et møte med alle, for deretter å dra på Lyche og skape evig godt samhold i Jubkom<3



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til alle som var på låvefest
● Ros til alle på økonomi-møte
● Ros til Rasmus for å være god på økonomi og finans

3 Orienteringssaker Alle
Retningslinjer admin-tilgang Hanne
Retningslinjer for admin-tilgang må godkjennes, så alle i styret må lese gjennom slik at det kan legges ut.

Økonomi-møte Elsa
Angående forvaltning av Nablas penger: Elsa og Rasmus (økonomiansvarlig BN) tar kontakt med banken og
prøver å få til et møte med en markedsanalytiker. Det skal investeres av bufferne, men Elsa mangler litt info om
disse enda. Ønsker og å investere fra fondet: 25% investeres med en gang overskuddet fra BN kommer. Finanskom
skal opprettes ifbm. SKE.

4 Saker Alle
Utdeling av pins og diplom Kristine
Utdeling av pins og diplomer må utsettes en uke, da det har vært for lite tid til å bleste om det. Yawar booker et
nytt rom.

Forskrift paragraf 2b Kristine
I Nablas lover står det at fondet ikke har lov til å gi penger til noen søknader. 0% av BNs overskudd har gått til
fondet. Dette må omformuleres.

Valg av konferansier etc. Hanne
Styret har fått en melding fra en komponent som er bekymret for at de som tidligere har vært på faddergrupper
med høy drikkefaktor blir mest lagt merke til og dermed alltid blir tildelt roller som konferansierer etc. Styret har
vært obs på denne problemstillingen og har blant annet i forbindelse med immball hørt med flere som ikke var på
høy drikekfaktor om de kunne tenke seg å holde taler/være konferansierer, men fått nei som svar.
Ellers er det mye de samme folkene som engasjerer seg i aktiviteter i regi av Nabla, hvordan man kan få med flere
kan tas opp på neste undergruppemøte.

Evaluering av mål: Bedre kommunikasjon Kristine
Et av målene for dette styreåret var å bli bedre på kommunikasjon. Vi har blitt bedre på å bleste om arrangementer
tidligere. Eller må undergruppene bli bedre på å legge ut instagram-stories. Slack-kanalene vi har opprettet må og
brukes mer.

Evaluering av mål: Tradisjoner Kristine
Vi har videreført gamle tradisjoner, og gjeninnført arrangementer som falt bort under korona.

○ har videreført gamle tradisjoner, gjeninnført arrangementer som falt bort under korona

Andre mål Kristine
Et av målene vi skal jobbe for å få til er å skaffe en hovedsponsor.

Internasjonale studenter Kristine
Kan internasjonale studenter inkluderes på en bedre måte? Tidligere har IE og NV invitert internasjonale studenter
på et infomøte hvert semester, der representanter fra styrene har møtt opp. Kristine kontakter fakultetene og hører
om de har tenkt til å holde et liknende infomøte i fremtiden. Kan og høre med ESN om de kan hjelpe. Andre ideer
for å inkludere disse bedre i Nabla:

■ egen fb-gruppe for int. stud. i nabla
■ legge til i kull-grupper
■ mulighet til å melde seg på arrangementer
■ egen faddergruppe? involvere med i fadderperioden
■ involvere Utfluks i prosessen med å inkludere int. stud.
■ skrive info på nettsiden på engelsk i tillegg til norsk



Hovedsponsor Hanne
Nabla mangler fortsatt hovedsponsor, selv om vi har prøvd å skaffe. Skal vi endre strategi til å kun be om generell
spons først? Vi mangler og spons til jubileet fortsatt.

Oppdatere informasjon nabla.no Hanne
Det er mye utdatert informasjon på nettsiden, blant annet “Om Nabla” (styremøtetidspunkt, kontortider…) og
“Tillitsvalgte”. Lavrans gir beskjed til websjef om å oppdatere denne informasjonen.

x. Eventuelt Alle
Bilder på Instagram Erle
Hva kan legges ut mht. personvern: Det er ikke noe problem å legge ut bilder av større folkemengder, der det ikke
er noen enkeltpersoner i fokus. På hvert arrangement kan det komme en disclaimer og at det vil bli tatt bilder og at
man kan si fra dersom man ikke ønsker å bli tatt bilde av. Man kan legge ut bilder av enkeltpersoner dersom man
spør på forhånd.

xx Fremover Alle
● Bedpres!

xxx Kritikk av møtet Alle
●


