
Ekstraordinært styremøte i 
linjeforeningen Nabla  

Dag/dato:  19.05 
Tid: 12:00 
Sted: Kontoret 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 
 
3 Orienteringssaker Alle 

 
4 Saker Alle 

Opprettelse av ny interessegruppe 
Opprettelsen av ny interessegruppe ble enstemmig vedtatt og et utkast til utforming av gruppen ser slik ut: 
 
Navn: Foreløpig Kontorkom 
 
Hva: interessegruppe 
 
Formål: 

- Bidra til å gjør nablakontoret til et mer innbydende / åpent kontor. 
- Tilby et veldig lavterskel verv.  

 
Struktur: 

- En kontaktperson / gruppeleder (helst én person utenfor styret) 
- Størrelse: ingen begrensning 

Alle som søker Kontorkom skal få plass, og førsteklassinger som ikke får noen andre verv i Nabla kan 
eventuelt tilbys en plass i Kontorkom.  

- Standard opptak: høst og vår. 
- Leder setter opp vaktlister over hvem som skal sitte på kontoret til forskjellige tider. 

- Gruppen vil også være en sosial arena på lik linje med andre grupper. Kan delta på Inn/Ut, stille opp på 
rebusløp i fadderuka ol.  

- Optimalt stiller gruppen med “kontorvakter” fra kl 10-14 i hverdager. Disse skal sitte på kontoret, gjerne 
koke kaffe og gjøre “kontoraktiviteter” ( jobbe med skole, brettspill, prate etc. ) Det viktigste er at man er på 
kontoret og at kontordøra er åpen. 

 
 
Økonomi: 
Dette kommer an på spons av kaffe eller ikke. Dette koker ned til to scenariorer: 
 
Scenario 1 - Får spons av Kjeldsberg/kaffeprodusent 

● Hvis vi får spons er det uproblematisk å ha et prinsipp om at det alltid skal være kaffe tilgjengelig for 
komponenter 

Scenario 2 - Ingen kaffespons 
● Kontorrekvisita-posten går som regel over budsjettet uten en kontorkom-gruppe, så det er faktisk ikke mulig 

for oss å tilby kaffe hver dag hvis vi ikke får støtte. 
● En løsning kan være som nevnt å ha andre tilbud som ikke koster noe eller koster lite, og som er en 

forbruksvare 
● I tillegg kan kontaktperson for gruppa med hjelp fra styret søke til VT, Sit og andre for å dekke noen 

utgifter, de er glade i å sponse lavterskel alkoholfrie tilbud som gagner alle i linjeforeningen. 
● Styret må se i sammenheng med SKE-forberedelser om hovedkonto kan avsette noen midler til å drifte 

kontorkom 
● Samtidig bør Økonomiansvarlig og gruppeleder samarbeide på å fortsette å prøve å få en avtale, enten 

med Kjeldsberg eller en annen kaffeprodusen. 



5 Forslag til Forslagskassen Alle 
 

x. Eventuelt Alle 
 

 
xx Fremover  Alle  

 
 
xxx Kritikk av møtet Alle 

 
 


