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Ansvarlig
Alle

Leder: Hadde linjeledermøtet på mandag, har et par orienteringssaker derfra. Var også på møte med NV-gangen på onsdag,
vi har blitt enige om at NV-lekene skal flyttes til høstsemesteret. Har også vært i kontakt med EPVU igjen og fått beskjed om
at vi kan bruke støtten!! Ellers er det bra at vi har fått vasket kontoret! Etterhvert blir det også en del seminarer ifbm med FP.
Nestleder: Da har jeg oppdatert tilgang til kontoret, så nå skal alle som skrev seg opp på dokumentet ha fått tilgang :) Videre
har ledelsen av QuizKom blitt gitt over til Petter, så er stolt av arbeidet Sofie og jeg puttet inn, gledes til å se hvordan
undergruppen blir videre. Da er det MakerNabla som gjenstår. Jeg har vært litt treg på den fronten, men skal få satt opp en
Slack workspace for MakerNabla iløpet av uken, og skal få brainstormet noen ideer om prosjekter vi kan starte med til neste
semester. Det vil også velges en ny leder her, når undergruppen er litt stabil igjen
Jeg har ennå ikke søkt om penger fra fondet - så jeg setter en frist på meg selv nå - innen Tirsdag neste uke skal jeg ha sendt
inn en søknad til fondet om penger. Jeg søker penger om 17. mai frokosten.
Skal iløpet av dagen sette meg ned og sette sammen en lavterskel påskeeggjakt aktivitet :) Det hadde vært utrolig koselig å
ha noe veldig veldig lavterskel før ferien.
Har sett en del på kiosk på kontoret, og funnet en mulig løsning på det - kommer med orientering på styremøte. Har også
vært i snakk med Synnøve om å få igang OfficeBeer igjen - så nå har vi tatt opp et møte med noen som har litt peiling om
dette Silje. Altså Silje er så legende - fyf, for en inspirasjon <3 Silje, Hoel og alle i PostKom egt - til og med Herr Ekkel, er
fysmat inspo ass <3
Har også satt opp et annet lite opplegg for 8. april - er en liten overraskelse det, så trenger ikke å snakke så mye om det - men
det blir gøy :)
Lagt et lite dokument for kontorvasking å - sånn at komiteene kan komme igang med ukentig kontorvasking :)
Også har man gjort andre nestleder småting - null stress.
Faddersjef: Skrevet kontrakt på Seilforeningen og hatt første møte i fadderkom. Der diskuterte vi deres fadderperiode og vi
kom frem til flere steder den kunne forbedres. Planlagt sosialt i komiteen og. Ellers har jeg hatt litt mer erfaringsoverføring
med Ellen, og startet å se på økonomien.
Økonomiansvarlig: prøver å finne ut litt om daljer/ pins/ klistremerker. har kontakt med direkte-premier. de leverer også
daljer (??) til revyen, så jeg synes vi skal satse på de + samle all produksjon der. skriver/ fikser en søknad som skal inn 1
april, første søknad så det er spennende. ellers tror jeg det hadde vært smart med en varetelling av nablashop før påske, så
tenker å prøve å få til det.
erfaringsoverføring er en pågående prosess, akk nå skjer den litt over mail, slack, messenger:)
BN-sjef: Blitt arrangert noen bedriftspresentasjoner, med bra oppmøte.
Arr.komsjef: Jacobinske vel gjennomført! Så stolt over arrangementet, komiteen og oppmøtet! Har skrevet søknad til den
tidligere kalt «rektorpotten» med hjelp fra Elsa. Vi har valgt ny prikkesjef og økonomiansvarlig i arrkom. Vært på møte
angående NV-beermile (som ble utsatt til høsten). Neste på agendaen er eksamensfest og eksamensgrilling, og i dag skal vi
danne komiteer til de arrangementene.
Komsjef: Chillern. Gira på å få opp kalender for Ting som skjer i April. Prokom er på designjobben så skal nok bli bra.
Neste instainnlegg er i tillegg rett rundt hjørnet.
Jubsjef: Veldig nære å få med meg medlemmer i jubstyret nå, de må bare takke ja til stillingene.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris for å sette frist før referatet fra gruppeledermøte ble lagt ut
Ros til styret som vaska kontoret
Ros for bra SoMe-møte

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
NV-kjøkkenet
Kristine
Nabla har lagt inn at vi steker vafler hver mandag og torsdag i en felles kalender for NV-kjøkkenet. Dersom det
kommer andre linjeforeninger i dette tidsrommet og ønsker å f.eks. steke vafler, bør de få lov. Etter man har brukt
kjøkkenet må man rydde opp etter seg. Vask kjapt over etter man har stekt vafler, slik at kjøkkenet ser noenlunde
ordentlig ut før man forlater det.
Loppemarked
Kristine
Kontorkom kan arrangere loppemarked, Lavrans skal gi dem en påminnelse om det. Silje (Postkom) skal forsøke å
få tak i diverse nablarelaterte ting og utstyr fra femteklassinger som kan selges for å øke interessen rundt salget.
Admin-tilgang til påmeldingsliste og misbruk
Hanne/Yawar
BN ønsket å finne ut hvem det var som misbrukte admin-rettighetene sine (ref. styremøte 24.03.22). Webkoms
drive var imidlertid full, og loggen hadde blitt slettet. Webkom jobber fortsatt med saken. I lys av denne hendelsen
blir det besluttet å fastsette regler for bruk av admin-tilgang. Det fremmes forslag om å gjeninnføre et
prikkesystem for hele Nabla, der konsekvensene kan bli at man mister muligheten til å melde seg på arrangement.
Bilavtale
Kristine
Aarhønen har vært i kontakt med bilutleieselskapet Hyre, som ønsker kontakt med studenter. De vil gjøre det
enklere og billigere for studenter å leie bil. SiT kommer også muligens med et tilbud til studenter angående leie av
bil. Aarhønen har ansvar for å følge dette opp.
17.mai tog
Kristine
Etter frokosten på Kvik klubbhus er det oppmøte på Bispehaugen skole kl. 12.30, og toget starter herfra kl. 13.00.
Etter toget blir det felles bilde foran Nidarosdomen. Yawar hører med Maxwells om de kan spille. Det kan være de
mangler utstyr, dette mås i så fall tas med MuFo i god tid før den 17.
Kiosk
Yawar/Elsa
Yawar har jobbet videre med å etablere kiosk på kontoret. Det jobbes med å samkjøre dette med Office Beer og
Nablashop, og vil forhåpentligvis komme mellom påske og sommeren en gang. Webkom skal se på muligheten til
å benytte samme betalingsløsning som Office Beer tidligere har brukt.
Gløsmesterskapet
Kristine
Fristen for å melde på antall lag og poster Nabla kan stille med er 4. april. Lavrans legger ut innlegg om dette på
Facebook, der man kan melde interesse for å stille med lag.
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Saker
Alle
Forventningsavklaring nablatillitsvalgte
Hanne
Tillitsvalgte i komitéene har ikke fått nok informasjon om hva denne stillingen innebærer. Det bør derfor foretas en
forventningsavklaring for å fortelle hva som forventes av denne stillingen. Man bør også definere oppgavene de
nablatillitsvalgte har. SiT har egne kurs for nablatillitsvalgte, som bør bli obligatorisk å ta. For å gjøre det enklere å
ta kontakt med de tillitsvalgte, skal en oversikt over hvem som har stillingen i de ulike gruppene publiseres åpent
for alle komponenter. Det ligger allerede en gammel liste på nabla.no som kan brukes. Lavrans skal opprette en
egen kanal på slack for nablatillitsvalgte der informasjon til dem kommer. Bør også ha en person som er ansvarlig
for alle nablatillitsvalgte, for eksempel en fra postkom. Silje Anfindsen tar kontakt med postkom og hører om noen
kan ta på seg dette ansvaret.
ITV-situasjonen
Yawar
Etter å ha diskutert diverse kommunikasjonsproblem mellom Nabla og ITV på SoMe-møtet 27.03 sendte Yawar
inn styrets endringsforslag til Evy Gjedrem (ITV). Hun svarte at de fortsatt ønsker å benytte Nablas

facebookgruppe for å fortelle om kontortid, men vil fremover bruke den nylig opprettede gruppen for Fysikkland i
tillegg.
Styret mener dette ikke vil løse kommunikasjonsproblemene, da dette ligner for mye på dagens situasjon. Det er
greit at ITV benytter nablakontoret til kontortid, problemet ligger i blestingen. Tillitsvalgte for indmat bruker ikke
Nablas gruppe, noe som kan fremstå urettferdig. Et annet problem er at det er forvirrende at ITV og kontaktperson
Fysikkland er samme person. Dette vil derimot løse seg selv etter en ny ITV er valgt. Styret kommer da til å
oppfordre nyvalgt ITV til å legge ut et lengre innlegg om hva de gjør, hva slags saker man skal ta med dem ol.
Andre forslag styret har er at de legger ut et mer utdypende innlegg i starten av hvert semester, og å ha en egen
kontortidkalender der styrets og ITVenes kontortider legges inn.
Kalender
Lavrans
Som diskutert på SoMe-møtet den 27.03 skal det lages en kalender hver måned med det viktigste som skjer innad i
Nabla. Prokom får ansvar for å lage denne. Kalenderen skal inneholde alle tre kontortider (styret og ITV), i tillegg
til bedriftspresentasjoner og Arrkom og Kjellerens arrangementer. Skal også høre med de andre gruppelederne om
de og ønsker å ha ting i kalenderen. Bør samtidig oppfordre til å legge arrangement inn i kalenderen som finnes på
slack.
Påskearrangement
Kristine/Yawar
Kristine har vært i kontakt med EPVU igjen, og vi får støtte til å bruke 1100 kr på et påskearrangement. Forslag til
aktivitet er påskeeggjakt, med innlagt rebus/oppgaver. Her kan også Arrkom bidra.
SoMe møte oppsummering
Lavrans
Lavrans er i gang med å skrive en oppsummering av SoMe-møtet. Det viktigste som kom fram er at hvert innlegg
skal ha en TL;DR med hva, hvor og når.
Daljer/ pins/ klistremerker
Elsa
Elsa har tatt kontakt med Direkte Premier, som er interesserte i å produsere for Nabla. Revyen har akkurat bestilt
fra de samme. Elsa, Yawar, Sofus og Kristine skal gjennomføre en varetelling før påske for å finne ut hva det
trengs mer av. Det mangler mal på de retro klistremerkene. Her skal Silje (Postkom) prøve å finne noen som har.
Det diskuteres om vi skal flytte produksjonen av ettårs- og treårsdaljer til samme leverandør. For å kunne fatte en
beslutning bestemmes det at Elsa først skal forhøre seg om kostnader ved å produsere en ny støpeform eller om
Barra (tidligere leverandør) kan sende sine støpeformer til Direkte Premier. Det kommer og frem at vi ikke har en
egen dalje til ortogonalkomponent.
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Eventuelt
Alle
Økonomisk støtte fra Tekna
Amalie
Har mulighet til å søke om økonomisk støtte fra Tekna. Denne søkes om felles i NV-gangen, og brukes på
t-skjorter til fadderperioden. Amalie hører med tidligere faddersjef Magnus hvordan dette har blitt gjort tidligere,
og finner ut hvem som tar ansvar for dette i år.
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Fremover
SpringFling
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Kritikk av møtet
Gode innspill fra postkom
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