
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  28.10.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Gøy med selskapsmiddag og Revy hos UKA, tusen takk for invitasjonen. Fint å se at faste kontortider begynner å
komme seg på plass igjen. Ikke så lenge til eksamensperioden nå, men vi lar ikke det stoppe oss før det må. Skal snart ta fatt
på arbeidet med å arrangere SKE, det gledes til å begynne å få ordentlig orden på det!

Nestleder: Nabla-genserne har endelig kommer så skal hente dem i dag. Booking av rom og adming, å lage kalender(er ikke
så pro som forrige som laget hehe) tar lenger tid enn jeg trodde, men blir sannsynligvis ferdig ila uka. Så blir det
genserbetalinger osv. osv. senere

Faddersjef: Henta batteriet til soundboxen, så nå har Nabla en fungerende soundbox igjen <3

Økonomiansvarlig: Har vært i dårlig form siste uka, så litt arbeid har blitt satt på vent. I tillegg var det problemer med
BankID siste 6 dagene, så det har også ført til utfordringer med innlogging.

Ambassadør: I dag hadde vi foredrag med R. Antonsen og det gikk kjempebra! Oppmøtet var bra og det var god stemning
med pizza. Planlegger et nytt møte neste uke og en sosialkveld i uke 45.

BN-sjef: Som dere kanskje ser fra nabla.no er det mange prosjekter som ruller og går nå. Jeg føler at dette må være et
rekordsemester for bedriftspresentasjoner og liknende i Nabla, noe som er utrolig gøy å være med på. Det tar selvfølgelig en
god del ekstra tid, men det er veldig gøy. Neste møte i BN blir tirsdag 2.november. Jeg satte møtet da så jeg får tilgang til et
endringsforslag i Linjesamarbeidsavtalen i forkant, slik at vi kan diskutere det før det skal opp igjen i Linjesamarbeidet
fredag 5. Dette er en viktig sak for alle linjeforeningene i Linjesamarbeidet, og jeg mener derfor at det er noe som er veldig
viktig å få en god diskusjon rundt, også innad i BN/Nabla, før jeg stemmer. Jeg har også sett litt på Hovedsamarbeidsavtalen
vår, som vi tidligere har sendt til bedrifter vi ønsker som en Hovedsamarbeidspartner. Denne må helt klart revideres før den
brukes videre, da jeg er skeptisk til flere av tingene vi forsøker å selge. Ellers går det mye i mail som BN-sjef.

Arr.komsjef: Det er TRAVELT. Vi har litt dårlig tid på Låvefest, men tror vi klarer å fikse alt!! Ellers driver vi med
planlegging av joulebohr, og også her er det en del ting som må fikses. Men ser ut til at begge deler blir veldig bra, så det er
bare å glede seg! Jobbes også en god del med Åre. Utenom dette skal arrkom på koietur på mandag, gleder meg masse til
det!

Kjellersjef:

Websjef: Planlegger en sosialkveld med WebKom denne helgen. Utenom det står vi på og utvikler :)

Redaktør:

PR-sjef: Denne helgen blir det undergruppefotografering, da skal jeg også få med noen av de nye og lære dem opp litt med
kamera osv, det blir bra. Nestleder ProKom har insja på sosialt snart som er sykt nais.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Ellen, Emil (og Håkon) som satt og solgte kake lenge<3
● Ris til alle som ikke var på sosialkveld
● Ros til UKErevyen
● Ros til Selskapsmiddag

3 Orienteringssaker Alle
Pandemioppdatering Kristian
Det er igjen smitte i Trondheim. Vil være en ny pressekonferanse. Husk at det fortsatt er en pandemi.

4 Saker Alle
Bruk av bilder fra arrangementer Kristine
De som ga oss økonomisk støtte til immballet ønsker en rapport med blant annet bilder. Hvis vi har bilder der
arrangementet er i fokus, og ikke  enkeltpersoner, skal det gå fint å sende uten å måtte spore opp alle som er med
på bildet og spørre om det er greit.

Innspill til DGI-erfaringsskriv Kristian
Under DGI møtet fikk styret noen erfaringer vi ønsker å føre videre:

- Ha en eldre komponent med i møtet. De kjenner ofte mer til komponentene som skal diskuteres, og det
er fint å få noe innspill, ettersom sittende styret ikke nødvendigvis vet hvem alle de nominerte er.

- Se på de nominerte på forhånd, slik at man er klar over hvem dem er, og hva de er nominert for.

Admin tilgang til EduCom medlemmer Sofiya
Educom medlemmene skal nå få  admin tilgang på Nabla.no, slik at det blir enklere for dem å legge inn foredrag
og påmelding til dette.

x. Eventuelt Alle
● Hente gensere Emil

xx Fremover Alle
● Undergruppefotografering
● Nabladet
● Revykavalkade
● Spanskrøret Immball
● Filmkveld
● SØKNADSFRIST STUDENTTINGET FREDAG 29.10
● Låvefest

xxx Kritikk av møtet Alle
● Lange orienteringssaker
● Kritikk for å tillate kommentar på kommentar (mange ganger)
● Kritikk for å tillate kommentar til seg selv


