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Dag/dato: Mandag 2. oktober 
Tid: 14.15 
Sted: R40 
Til stede: Martine Lysebo (leder), Rut Pernille Vatnedal (Educom), Eline Furu Skjelbred (Excom), 
Mathias (The Stokes), Emma Cherie(Kjellerstyret), Marthe Brevig (BN), Magnus Halvor Hallaråker 
(Arrangementskomiteen), Helena Koch Haugane (Jubileumskomiteen), Benedikte Emilie Vindstad 
(Redaksjonen), Ida Due-Sørensen (Redaksjonen/Jubileumskomiteen), Siv-Marie McDougall 
(PostKom), Lise Eder Murberg (Økonomiansvarlig), Camilla Idina Elvebakken (Nablas 
Ølbryggerlaug), Rebecca Rothe (Skråttcast), Marthe Strand Haltbakk (ProKom), Trygve Scheline 
Urdal(Nablarevyen), August Sørlie Mathisen(Koreolis), Vegard Josvanger (The Gravitones), Jørgen 
Riseth (Fadderkom). 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Arrkom: Arrkom har siden sist arrangert et helt nytt arrangement, nemlig topptur til Snøhetta! Deltakerne var jevnt over 
veldig fornøyd, og turen regnes som en suksess på tross av en del organisatoriske problemer knyttet til losji. Vi har i tillegg 
holdt to av Nablas faste arrangementer, Immball og UFO-tur. Vi har også tatt opp 9 nye medlemmer, og ser på muligheter 
for å kunne drive Nablas løpeklubb når de nåværende ansvarspersoner trekker seg tilbake. Den felles idrettsdagen for 
NV-gangen ble ikke noe av, men det ses etter muligheter for et alternativ lenger ut på høsten. 
 
BN: Har gjennomført nesten alle bedpreser for dette semesteret. Har hatt opptak av nye medlemmer, opplæring med 
påfølgende middag på Lyche. Hadde også en vellykket koietur for å bli kjent. Har begynt å ringe bedrifter for våren og 
eureka. 
 
Educom: Før sommeren arrangerte Educom eksamenskurs i samarbeid med Delta. Hittil i semesteret har vi arrangert 
Motivasjonsforedrag og kurs i Python- og LaTeX for de nye førsteklassingene. Videre har vi arrangert utvekslingsforedrag. 
Vi har tatt opp fem nye medlemmer og engasjert en av de som ny sosialansvarlig! 
 
Fadderkom: Fadderkom har overraskende nok brukt våren og sommeren på å planlegge de ulike arrangementene i 
fadderperioden med alt som hører til. I tillegg tok vi kontakt med studenter som hadde takket ja til en plass på fysmat i håp 
om at de skulle føle seg ekstra velkommen.  Siden den tid har vi gjennomført fadderperiode, opptak og hatt evaluering av 
fadderperioden. 
 
Kjellerstyret:Vi har etablert oss på barnehagen og er veldig fornøyde med det. Brukte våren på å pusse opp og skaffe 
nødvendig utstyr. Holdt flere fester på barnehagen denne høsten. Tatt opp fjorten nye medlemmer og beholdt fire fra gamle 
kjellerstyret.  
 
PostKom: PostKom har hatt utbytting av medlemmer, og fordret på arbeidsoppgavene som vi ønsket å gjennomføre i våres. 
Webkom har gjort nabla.no til en enklere plattform for dokumentering, så nå kan vi gjennomføre et par prosjekter. Ellers 
legger vi opp til å ta hånd om Nablalageret, oppdatering av utleiingssystemet til ProKom og vi hjalp til med årbokshooten 
søndag 01.10.17. 
  



 
 
ProKom: ProKom har før sommeren publisert Planck Off, samarbeidet med Skråttcast og laget Romrace. Tatt bilder på 
ulike arrangement i fadderperioden inkludert fotostand. Har laget video til immball med revyen og bildekollasj. 
Laget promo til barnehagen. Vi har filmet alt av Planck Off. 
 
Redaksjonen: Redaksjonen har i sommer jobbet med å oppdatere velkomstutgaven for de nye studentene. Vi prøvde også 
noe nytt med å gi ut en liten sommerutgave på nett i juli. Etter semesterstart har vi tatt opp fire nye skribenter og jobbet hardt 
med å få ut septemberutgaven, vår tjukkeste utgave hittil (hvertfall på lenge). Nå er oktoberutgaven iverksatt! 
 
Webkom: Webkom har gjort mye intern opprydding for å gjøre det lettere å gjøre endringer i framtiden. Vi har også tatt opp 
3 nye gira medlemmer, som vi allerede har hatt 2 møter og workshop med. Nå jobbes det hovedsakelig med jubside og 
fortsatt mye med opprydding i filsystem samt å oppgradere programmer serveren kjører. Ellers har webkom gjort en del 
småting, som å legge til engelskflagg og fikse alt for mange bugs (pga. opprydding). 
 
Excom: 
 
Koreolis: Før sommeren deltok Koreolis på korstevnet Korstock sammen med andre linjeforeningskor samt korene på 
Samfundet. I høst har vi opptrådt på Nablas kulturfestival og immball. Vi har også tatt opp noen nye koreolister og ønsket 
dem velkommen med vår semesterlige vin- og sløyfefest. 
 
Nablarevyen: Vi i revyen har tatt opp folk, og har nok en gang slått ny rekord i antall medlemmer med 84(!) medlemmer. 
Det har blitt gjennomført to øvinger, og vi tar nå (for det meste) pause under Uka før vi kommer sterkt tilbake med 1-2 
øvinger per uke f.o.m. begynnelsen av november.  
 
Nablas Ølbryggerlaug: 
Bryggelauget brukte våren til å brygge øl til høstsemesteret. Pga. strengere regler for skjenkebevillingen i Barnehagen er det 
dessverre ikke mulig å selge hjemmebrygget der, men vi har hatt suksess med å selge til noen av faddergruppene i 
fadderperioden. Bryggekjelleren stengte i mai for opppusing og flytting, og vil sannsynligvis ikke åpne igjen før etter jul. Vi 
har da måttet begynne å brygge hjemme hos folk, og satte vårt første brygg utenfor kjelleren på lørdag, med varierende 
suksess. Vi har videre tatt opp 13 nye medlemmer dette semesteret, og har også klart å kaste ut noen av de gamle, inaktive 
medlemmene, slik at vi ikke er altfor mange. Hovedfokus fremover blir opplæring, jouleøl og forberedelser til 
øl-jubileumsarrangementet. Vi feirer også 3-års Jubileum førstkommende fredag. 
 
Skråttcast: Sesong 7 av Skråttcast ble avsluttet med en video-spesial “Romres” i samarbeid med Prokom. Ved våropptaket 
ble alle nye søkere tatt med, 1, og etter høstopptaket har vi økt medlemstallet med 3. Vi har startet sesong 8, og venter nå i 
spenning mens vårt nye sesongbanner redigeres ferdig. Det er flere pågående samarbeid med prokom som skal slippes senere 
i semesteret. Vi gleder oss for øyeblikket til Inn/Ut! 
 
The Gravitones: Spilt på nabla sin kulturfestival og Immball. Hatt møte med Leder i nabla om The gravitones rolle som 
linjeforeningsband. Har også spilt på Jippofestivalen 2017, Volvox og Alkymistens immball og Janus sitt immball. Har også 
tatt opp nye medlemer. To vokalister, en saksofonist og en trombonist.  
 
The Stokes: Har spilt på nablas kulturfestival og Immball. Har også arrangert egen konsert på Provincialen. Har kjøpt piano 
med støtte fra frifond. 
 
Jubkom: Tatt opp nye komitémedlemmer i undergruppene arrangement, prosjekt og PR. Arrangement har laget en tentativ 
plan på jubileumsuken og jobber med å utforme arrangementene som skal være under jubileumsuken.. Økonomigruppen 
jobber med å få tak i sponsormidler og økonomisk støtte. PR har laget en promovideo som ble vist på immballet, og vi har 
laget en “blesteplan” dette halvåret. Prosjektgruppen jobber med ulike prosjekter frem mot jubileet.  
 
 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Valg av møteleder og referent Alle 

Møteleder: Martine Lysebo 
Referent: Jørgen Riseth 
 

3 Ris og ros 
Ros: Alle som organiserte og deltok på bildetagning. 
Ros: Nabladet for septemberutgaven. 
Ros: Alle som har bidratt til, og deltatt i fadderperioden. 
 

4 Retningslinjer og informasjon om årbok til jubileet Helena/Ida 
Dersom noen komiteer eller interessegrupper som skal være med i årboken ikke fikk tatt bilde søndag 1. oktober, 
må de sørge for å avtale et nytt tidspunkt for dette, eventuelt gjennomføre bildetagningen på egenhånd. Frist for 
innsending av innhold til årboken er 5. november dersom man ønsker at prosjektgruppen skal lage layout. 
Dersom man ønsker å lage egen layout er frist 24. november. Retningslinjer og frister for innhold er tilgjengelig 
her: 
https://docs.google.com/document/d/1tEir4HRu4YmW0Vk60QXwY7U1cqjzVFXtqXH1I-LqIb4/edit?usp=shari
ng 
Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre innhold som ikke oppfyller retningslinjene. Dersom man har 
spørsmål angående retningslinjene, eller ønsker hjelp med utforming av side 2, kan man ta kontakt med 
redaksjonen. 
 

5 Felles digital søkning til Nablas komiteer og  grupper Vegard 
Revyen har tatt i bruk en digital plattform der man kan søke til revyens ulike undergrupper, og sette opp en 
prioritert rekkefølge dersom man ønsker å søke på flere. Det ble lagt frem forslag om å bruke et tilsvarende 
system for generelt opptak til nablas komiteer. Dette vil føre til litt mindre arbeid ved opptak, i tillegg til at en 
prioritert rekkefølge vil gjøre det lettere å bli enig ved kranglemøter. Webkomitéen tar ansvar for å få satt opp et 
slikt system til neste opptak. 
 

6 Nytt lager for musikkanlegg og musikkutstyr. Vegard 
Lageret er svært fullt av forskjellige utstyr, og blant dette finnes mye dyrt musikkutstyr. Dette utstyret tilhører 
også Delta og Volvox. The Gravitones v/ Vegard ønsker å undersøke muligheten for et nytt lager for oppbevaring 
av muikalsk utstyr som deles med andre linjeforeninger. Dette vil føre til tryggere oppbevaring av utstyr, både 
med tanke på å forhindre skader på utstyret, i tillegg til at kun de som har bruk for det vil ha tilgang til det.  

 
7 Mer Mail og Drive Vegard 

Vegard ønsker at facebook skal brukes mindre som informasjonskanal, spesielt for dokumenter eller annet som 
det kan være nødvendig å finne igjen i fremtiden. Det ble lagt frem forslag om å bruke felles mailingliste, og 
google drive for å gjøre det letter å dele informasjon og dokumenter. I tillegg ble  det lagt frem ønske om å prøve 
ut slack for kommunikasjon. Ved avstemning ble det bestemt å utnytte mail som viktigste informasjonskanal. 
 

8 Kick-Off med gruppeledere Martine 
Martine øsnker å få til en kick-off med gruppeledere og gallamedlemmer. Formålet med det er at gruppeledere 
skal gjøre noe gøy sammen, og forhåpentligvis styrke samarbeidet innad i linjeforeningen. Lagt frem forslag om 
å arrangere dette lørdag 20.januar. Dette er første gang dette arrangeres, men dersom dette er noe man ønsker å 
gjenta, anbefales det at det blir arrangert tidlig poå høsten. 
 

xx Fremover  Alle 
- Harrytur  
- UKA 
- Revyens internfest 
- Opprettelse av Excom kull 16 
- Første episode med nye medlemmer fra Skråttcast 

 

https://docs.google.com/document/d/1tEir4HRu4YmW0Vk60QXwY7U1cqjzVFXtqXH1I-LqIb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tEir4HRu4YmW0Vk60QXwY7U1cqjzVFXtqXH1I-LqIb4/edit?usp=sharing


xxx Kritikk av møtet Alle  
Jørgen må sørge for å møte opp med kaffe og ferdig utskrevet saksliste i tide. 


