
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  29.04.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Deilig å endelig få gjennomført Gruppeledermøte! Fin diskusjon på hvordan vi kan bevare tradisjoner og
opprettholde aktivitet i foreningen. Bra jobba alle som var der! Ser frem til å fikse ting frem mot Fadderperioden over
sommerferien og håper det ser lysere ut i august!

Nestleder: Risikovurdering og egenærklering for grunnlovsdagen er sendt inn. Satser på at instituttet sier ja, ellers går det i å
besvare mail, booke rom og litt generell adm rundt

Faddersjef: Fadderpåmeldingen er gjennomført og vi har rundt 90 påmeldte faddere. Det har blitt avholdt et
fadderkomitemøte der en tentativ plan for fadderperioden har blitt satt, og arrangementer fordelt til komitemedlemmene. Vi
har også booket samfundet til onsdag 25/8 for kulturfestival.

Økonomiansvarlig: Lite økonomisk aktivitet, mye grunnet korona. Det eneste er muligens 17. mai. Ellers går fristen for
søknad til Samarbeidsforum ut 1. mai, så skal få sendt den søknaden inn veldig snart. Har også opprettet en drive-mappe
med mye nyttig informasjon som alle undergruppenes økonomiansvarlige har tilgang til via Slack.

Sofiya:
Ambassadør:
BN-sjef: BN er ferdig med møter for semesteret, men kommer sterkt tilbake i høst. Ingen nye fastsatte arrangementer til
høsten. eurêkakom har fått 1 medlem nå, kanskje 2 (?). Men det mangler fortsatt noen. Vi har startet prosessen med å lage en
Instagram for BN. En gruppe av oss i BN spilte bowling i dag. Risikovurdering av dette ble sendt inn til Nablas styre i
forkant.

Kristine: Fikk plutselig dårlig tid på å skrive rrt da pcen min plutselig sluknet pga for lite strøm til tross for at den egentlig
hadde 70%,merkelig...Jeg har hatt en bra uke! Koste meg masse på omegarevyen, var gøy å få snakket litt med andre styrer!
Ellers var jeg på hengekøyetur og beermile i helga, noe som også var veldig gøy! Utenom det skjer det ikke veldig mye for
tiden, går mest i skole. Det er ikke like gøy.
Arr.komsjef: Ukas arrkommøte dreide seg hovedsakelig om midtsidebilde. Ellers har vi hatt immballmøte og begynt å fikse
en del ting som må gjøres før sommer. Var også på låvefestmøte på onsdag! Krysser fingrene for at det lar seg gjennomføre!!

Lavrans: Seneste RRTen min så langt, jeg er ikke oppe tidlig, jeg er oppe sent. Kl 5 ekke så sent da. Gleder meg til galla på
fredag da. Og 3 laber på en uke er tungt- Rekordkort RRT

Kjellersjef: Skjer ikke mye. Har vært på møte med HC mtp lOvefest i Høst, det virker lovende. Og har vært på sosialkveld
med kjellerNstyret og kjellersjefer i HC og Janus, det var gøy!

Websjef: Hva har skjedd som WebSjef… hmmmm, ja, fikk jo presentert HowToNablaAdmin, som er nice. Også har det jo
blitt gjort noen nye oppdateringer på Nabla.no… Har fått gravd frem noen meget skjulte ting på nettsiden, og forsøkt å gjøre
dette mer tilgjenglig. Har lagt til en ny dropdown på navbaren - Diverse - der er det noen godsaker. Vi jobber nå også med å
gjøre Slack og andre sosiale medier mer synlig på nettsiden - som kommertet litt på gruppeledermøte. Skjer ikke så masse
med møter. Holdte siste møte forrige uke - så skjer ikke så meget WebKom i det siste. Har mange planter til etter sommeren,
så håper det blir bra. Ja, også hatt møte med PostKom om lagerapp for Nabla - tror ikke løsningen er å lage en app, men
heller å gjøre oversikten mer tilgjenglig. Vet ikke, må tenke litt…

Redaktør: Siste utgave for semesteret ferdig! Nå må det bare bli levert fra NTNU Grafisk innen klokken 13 i morgen så det
ikke blir fake news med slipp. I verste fall får jeg dra til Moholt å hente de mellom møtet og slipp. Må også begynne å
planlegge velkomstugaven, en del som må fikses og delegeres.



PR-sjef: Denne uken hadde vi semesteret andre møte der vi fant ut at vi skal ha Edit&Chll neste onsdag. Jeg har fått sett litt
på kontorbanner-greier og grafisk profil. Sistnevnte kommer til å være et stoort prosjekt, håper på å få gjort en del med det i
løpet av sommeren. Har noen visjoner for en font men det er ingen eksisterende som jeg har likt ennå, mulig jeg skal prøve å
lage en men kan hende det er for tidkrevende og at det uansett ikke blir så bra..



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

● Ros til Ellen, Lavrans og Sofus for å ha løpt Beermile
● Ros til Kristian for godt gjennomført gruppeledermøte
● Ros til alle som var på gruppeledermøtet

3 Orienteringssaker Alle
Ukentlig pandemioppdatering Kristian
-Smitteutvikling Trondheim
-Smitteutvikling NTNU
Lite smitte i Trondheim, men er noen isolerte tilfeller her og der. Blant annet omega har hatt noe smitte, men det
virker som at Nabla har sluppet unna enn så lenge.

Forslag til Merch Viktoria
Det har kommet et ønske om at vi i Nabla skal få en dress, slik HC har blådress. Det er ønskelig med guldress.
Styret backer denne eksterne ideen og saken taas videre.

SHoT Kristian
Studenters helse tog trivselsundersøkelse viser ikke så gode resultater i år. Mange som sliter med ensomhet og som
har det vanskelig. Det er dermed viktig at vi som linjeforening ser på denne utviklingen og prøver å være ekstra
observante på våre komponenter. Fokusere på å få med oss flest mulig på arrangementer, slik at folk kanskje ikke
føler seg like ensomme lenger.

Grafikk og banner Sofus
Timini fikset sitt skilt på japan foto og det kostet 1000kr. Vi har også snakket med vaktmester om saken.

4 Saker Alle
17.mai Emil
Har sendt inn om godkjennelse fra fakultetet om å ha noe form for buffet i rom R73. Det vil dermed være mulighet
for alle nablakomponenter å få en frokost på skolen på 17 mai. Det vil ikke være lov å sitte i rommet og spise, men
man kan ta med seg maten og  sette seg et annet sted. Det vil være representanter for styre tilgjengelig under
frokosten.

Sponsorer Kristian
Vi blir sponset av tekna som betyr at vi ikke kan bli sponset av NITO. BN ser etter en sponsor, de ønsker å starte
opp dette til høsten. Men vurderer fortsatt saken, grunnet frifondmidler.

Nablacaps Emil
Det har kommet et ønske om caps med nablalogo. Styret skal se på saken, høre litt om hva komponentene synes,
også må vi se på pris for produksjon. Saken tas videre.

Formelt forslag om endring av opptaksnavn Sofus
I tradisjon tro på Gløshaugen har ting navn som skal spille på studieretningen til Linjeforeningen. Det er derfor
fremmet at navnet “optaket” på nabla sitt offisielle opptak er litt kjedelig. Det fremmes dermed et forslag om å
endre navnet fra”opptaket” til “integreringen”. Vi lar dette synke og tar det opp igjen etter sommern.

Hyller til å oppbevare kopper på kontoret Emil
Spørsmål fra komponentasen om å ha en hylle der folk oppbevarer koppene sine, slik som Delta har på deres
kontor. Dette er en sak som har kommet opp ved tidligere styrer, og det viser seg at problemet er plass på kontoret.
Men vi kan også speide etter eventuelle plasser å sette en hylle med kopper på. Dette må hvertfall finnes før vi kan
ta saken videre.

Antall plasser til faglig arrangement Sofiya
Nabla øker kapasiteten på faglige arrangementer fra 40 til 100 stykker.

Postkomdeltagelse Anders

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/statistikk/
https://www.ntnu.no/korona/smitteutvikling


Det er ønsket av det sittende styret at det kun er tidligere styremedlemmer fra Postkom som deltar på møtene.
Postkom har per nå 6 stykker som tidligere har sittet i styret og det er ønsket at de rullerer på de 6 de har.

x. Eventuelt Alle
Bytte lager for ProKom Sofus
Godkjenning at prokom bytter lager til hovedlager

xx Fremover Alle
● Sosialt med styret
● Eksamen :’(
● Foredrag med Sofie Snipstad
● 3000m mesterskap
● Sommerferie!
● Eksamensgrilling

xxx Kritikk av møtet Alle


