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0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Arrkom: Vi har hatt en utrolig spennende høst! Vi ble hele 19 stykker i arrkom etter et opptak med utrolig mange søkere. 
Det har vært fantastisk å få nye sjeler inn i arrkom som tok med seg mange gode ideer for arrangement. Sammen med de 
arrangementene som har pleid å bli arrangert på høsten, ble det i høst også arrangert fysmatkveld, bake-off, tur til 
trampolineparken (desverre avlyst, vi skylder på eksamensstress) og skal bli arrangert skøyting! Mye nytt og det har vært 
spennende. I arrkom har vi nå nettopp hatt vårt siste møte for semesteret. Det var veldig hyggelig, da ble det både kake og 
pepperkaker. Vi gleder oss til eksamensperioden er over, og gleder oss masse til jul og enda mere til et enda mer spennende 
semester! 
 
BN: I BN er vi godt i gang med det vanlig ringearbeidet. Flere bedrifter er bekreftet til både eurêka og bedpreser ellers neste 
semester, og vi venter enda flere i løpet av den neste måneden. eurêkakom er godt i gang med planleggingen av eurêka 2019. 
Hvordan utformingen og driften av denne komitéen vil bli til slutt blir et kontinuerlig prosjekt gjennom denne perioden. 
Store mengder arbeider har så blitt lagt ned i revidering og oppdatering av erfaringsskriv, ressursskriv og andre dokumenter 
for lagring av nyttig informasjon. Vi har oppdatert konfidensialitetskontrakten, oppdatert stillingsbeskrivelser og ser på 
videreutvikling av stillingene internt i BN, spesielt den nye analyseansvarlige og under dette alle rutiner rundt 
spørreundersøkelser, tilbakemeldinger og analyser. 
 
Educom: I år var søkertallet til Educom helt rått, og vi endte med å ta opp 7 nye medlemmer. Det er nå hele 16 
Educomponenter som arbeider med å levere heftige foredrag og gode kurs til resten av linjeforeningen. Denne høsten har en 
del av oss hatt svært mye å gjøre med å planlegge StudForsk-konferansen. Denne ble avholdt i oktober, og var etter vår 
mening en stor suksess. Før denne tid arrangerte vi som vanlig motivasjonsforedrag, Python-/LaTeX-kurs og 
utvekslingsforedrag. På mandag hadde vi besøk av Roger Antonsen, som holdt et bra foredrag i KJL2, hvor det var svært 
godt oppmøte. Ellers forsøker vi i år å arrangere eksamenskurs i mekfys, fluid og optikk (sistnevnte er ikke blitt gjort før).  
Når det kommer til våre digitale prosjekter hadde vi en workshop tidligere i november, der vi fikk jobbet en del og planlagt 
litt hvordan vi ønsker å utforme sidene videre.  
Når det kommer til det sosiale har vi hatt inn-/ut-vors og en økt med Lazer Tag. På søndag dro til og med noen av 
Educomponentene på bar sammen med foredragsholder Roger Antonsen, noe som var veldig koselig. I morra kjører vi ny 
runde med Lazer Tag (vant gavekort forrige gang), så det meldes nå at Educom kan knekke en hvilken som helst 
undergruppe i Nabla i denne flotte “sporten”. Anytime, anywhere (så lenge det er på en Lazer Tag-bane i åpningstiden, 
naturligvis).  
 
Fadderkom: Siden sist gruppeledermøte har det blitt tatt opp en komité, samme komité er også oppløst nå, ettersom 
fadderperioden er over </3. Gjennomføringen av både fadderperioden og opptaket gikk fortrinnsvis smertefritt, det dårlige 
været i fadderperioden ble kompensert av vanvittig bra vær under opptaket (altså, integralspyling var jo faktisk en hyggelig 
affære, det har nok aldri skjedd før). Har prøvd å bleste litt til nye førsteklassinger om at fadderkom er den kuleste komitéen 
og være med i, slik at neste års faddersjef har en lett oppgave med å rekruttere folk.  
 
Kjellerstyret: Nytt i år ble kjellerstyret kun 50% fornyet på høsten. Vi tok opp 6 nye og gira førsteklassinger og beholdt 6 
like gira andreklassinger i håp om bedre erfaringsoverføring innad i komiteen. Dette har fungert utmerket, og til tross for at 



komiteen nå består av to årstrinn er det en godt sammensveiset gjeng. Til våren planlegger vi et nytt opptak der vi skal ta opp 
6 til førsteklassinger og kaste ut de gamle ;) Vi har som kjent åpnet kjellern igjen i høst og gått inn for å holde åpent ca. 3 
fredager i måneden, noe jeg vil si at vi har fått til. I tillegg til at vi har arrangere litt ekstra, interne arrangementer for 
komiteer i Nabla etter forespørsel. Vi har også innført litt nye stillinger innad i styret, blant annet PR-sjef som har funka 
supert, sjekk ut instaen @kjellerstyret :)))))))  
 
PostKom: PostKom har tatt opp nye medlemmer og doblet i størrelse! Marius, Mathias, Kristoffer og Frøydis ble tatt opp i 
høst og Anne, Alexander, Martine og Stig er fremdeles med. Vi har hatt møter ca annenhver uke i tillegg til skygging av 
styremøtene. Vi har hatt lagerrydding, sosialkveld på samf og jobbet videre med prosjektene våre. For tiden jobber vi med 
Nablabanken, linjeforeningssladderfilm og utforming av økonomimaler sammen med Ella. Videre planlegger vi 
julekalenderluke og komitefotografering på vårsemesteret.  
 
ProKom: Ny struktur i gruppa har gjort produktiviteten vår og opplæringen av nye medlemmer heftig nice. Resten er 
konfidensielt. 
 
Redaksjonen: Redaksjonen har – som vanlig – gitt ut Nabladet, og vi jobber nå med å få ferdig siste utgave før jul. Vi har 
tatt opp ganske mange nye i høst (men også hatt en del frafall), og de har vært veldig flinke så langt.  
 
Webkom: WebKom har relativt lang opplæringstid, vi har derfor et stort mangfold når det kommer til kompetanse. Vi har 
mange parallelle prosjekter, der størrelsen og kompleksiteten på prosjektene varierer mye nettopp fordi det er så stort spenn i 
kompetanse. Nevneverdig er: digitalt bongsystem til kontoret, automatisering av betalingssystem på nabla.no(sånn at 
økonomiansvarlig slipper å sjekke manuelt), jouletema på nabla.no, joulekalender, bedre interface på kalendersiden, bedre 
cropping av profilbilder, oppdatering av album og gjennomføring av eSKE. Fremover: Håper å få satt opp en ny server, 
Gauss, som testserver, muligens før joul. Revyen ønsker å fornye siden sin, men dette har vi ikke kommet igang med, men 
det blir forhåpentligvis et spennende samarbeid. ProKom ønsker å utvide/forbedre utleie-siden.  
 
Excom: Excom kull 16 ligger godt an med planleggingen av ekskursjon til Brasil og São Paulo. Det er for øyeblikket 85 stk 
som planlegger å være med på turen, og med oss som reiseledere får vi Jon Otto Fossum og Dag Wessel-Berg. Vi har en 
plan for faglig opplegg og begynner å få på plass detaljene her. Denne høsten har har det blitt gjennomført kompendiesalg og 
felles vaksinasjon, samt avholdt sosiale arrangementer som dansekurs og bli kjent-fest på kjelleren. Det høres ut som at de 
fleste har planene klare for videre reise etter ekskursjonen og at alle gleder seg! 
 
Koreolis: Koreolis har hatt en svært innholdsrik høst. Vi har fått godt med nye koreolister, og var derfor rekordmange på 
korfestivalen Sjungom. I tillegg har vi hatt opptredener i fadderperioden, på immatrikuleringsball, på XYZ-faktor, og 
Joulebohr. Koreolis ser frem til et vårsemester med mer kake, mye vin, og flere sløyfer. 
 
 
Nablarevyen: Revyåret startet for oss i revystyret allerede i mars. Det ble tatt opp vårskribenter som kickstartet 
produksjonen av Nablarevyen 2019, og sørget for et knallbra immballinnslag. I tillegg til immballet har revyen vært synlige 
på kulturfestivalen, bar-til-bar og rebusløpet under fadderperioden. I høst ble Nablarevyen registrert i Brønnøysundregisteret 
og har fått egen konto. Vi har også tatt opp 57 nye medlemmer under høstopptaket, med styret er vi altså totalt 67 
medlemmer. Revystyret har vært på koietur, og vi planlegger å  arrangere koietur for hele revyen etter selve revyen er ferdig. 
Produksjonen av Nablarevyen 2019 er godt i gang, og selve forestillingene er 7. og 8. februar 2019. Det er planlagt slippfest 
10. januar på kjelleren hvor både revynavn og billetter vil slippes! 
 
Nablas Ølbryggerlaug: 
Vi har holdt to opplæringsbrygg, planlagt nye bryggetider. Anskaffet kjøleskap så det blir tapp på kontoret. Vi skal ha felles 
brygg med de andre bryggelaugene på gløs hos austmann mandag 19. Ellers vanskelig å brygge da vi ikke har 
bryggerikjeller, sa vi har kun laget 3 brygg til tross for å ha hatt 6 økter. (tidligere kunne vi ha laget opp til 10 brygg på 6 
økter). 
 
Skråttcast: Denne høsten har vi tatt opp fem førsteklassinger og drevet litt opplæring med dem. Ellers har det vært litt mer 
enn vanlig å gjøre med sending 100 og den tilhørende photoshopkonkurransen. Årets julespesial er også planlagt og spilles 
snart inn. 



 
The Gravitones: Vi har tatt opp totalt fem nye medlemmer siden sist (to i vår og tre i høst), og fått tilbake ett medlem som 
var på utveksling forrige skoleår.. Denne høsten har vi hatt tre spilleoppdrag for Nabla og to for Janus. Vi bidro også med et 
innslag under XYZ-faktor.  Dessuten har vi planlagt en konsert i desember og en i januar. 
 
The Stokes: Vi har tatt opp et par nye medlemmer, både i våropptaket og nå på høsten, så vi har brukt litt tid denne høsten 
på å øve inn sanger vi allerede har på repertoaret, samt øve inn et par nye låter. Vi har spilt på kulturfestivalen, immballet og 
joulebohret, og fått støtte til innkjøp av musikkutstyr gjennom frifond. 
 
Utfluks: Etter å ha tatt opp to nye komponenter forrige vår, samt å ha mistet Isak, Rut og Julie, de to sistnevnte til 
utveksling, er det nå seks personer i Utfluks. Vi har hatt en fin høst, dessverre med litt lite besøk. Det kom to representanter 
fra TÅGEKAMMERET til immballet, hvor de gjorde seg godt bemerket og så ut som de trivdes veldig godt. Ellers har vi 
jobbet en del med å planlegge besøk fra Finland, som skjer i slutten av januar. Dette blir den største gjengen vi har hatt på 
besøk så langt, og vi gleder oss masse. Vi har også jobbet en del med å gjøre Nabla mer tilgjengelig for utvekslingsstudenter, 
og tok blant annet initiativ til fest for utvekslingsstudenter på Kjellern, noe som ble en stor suksess.  
Innad i interessegruppen har vi også vært svært sosiale dette semesteret, blant annet gjennom kosekveld med Utenriks fra 
HC, og Lycheburger etterfulgt av Grease i Storsalen. 
 
Løpeklubben: Dette semesteret har vi løpt ca. en gang i uka, som regel mandag kveld. Oppmøtet er relativt begrenset, men 
det er deltakere på hver økt. Tidligere i november arrangerte vi også nablamesterskapet i 3000-meter, også med lite oppmøte. 
I eksamensperioden ønsker vi å arrangere en daglig eksamensjogg, med en liten joggetur for å få en pause fra 
eksamenslesingen. Dette er ment å være et tilbud med svært lav terskel, som skal være åpent for alle nablakomponenter 
uavhengig av løpsform. 
 
ReVen/ReKa: 
ReVen har hatt ein lite aktiv høst. Mange førsteklassingar virka interesserte i starten, men oppmøte på treningar dabba fort 
av, både for dei og oss “gamle”.  Det dårlege engasjementet kjem trulig av at me ikkje har reservert bane.. Vurderer å melde 
på lag til 7dent-ligaen til våren.  
 
Reka er nettopp ferdig med høstsesongen og kan vise til betydelig bedre resultater enn fjoråret, mye takket være årets 
førsteklassinger og deres engasjement. Dette har løftet nivået både sportslig og sosialt. Neste halvår satser vi på et videre 
løft, slik at vi kan danne grunnlaget for et fremtidig topplag i studentligaen. Det har også vært svært gledelig med et stadig 
økende antall tilskuere til hver kamp. Mye som går i riktig retning her altså. 
 
Quizkom: 
Quizkom har tatt om 3 nye førsteklassinger og har nå totalt 7 medlemmer. Har hatt 4 quizer dette semesteret. Inkludert en på 
kjelleren, noe som er en kul mulighet som bør utnyttes videre. Videre neste semester er målet å ha ca. 1 quiz i måneden.  
 
Maker Nabla: 
Vi har fått flere ny medlemmer i facebook gruppa. Vi har holdt et loddekurs som gikk bra. Vi har skaffet PC til rommet. Jeg 
har prøvd å vite interessen for å ha kurs med andre tema i form av poll på facebook, men det har vært svært lite 
tilbakemeldinger. Har begynt å skrive søknader til økonomisk støtte for neste semester og håper flere vil ha interesse om vi 
får flere muligheter. begynt å skrive søknad til neste år. 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til Niels for kaffe 
● Ros til Prokom for alt de gjør i Nabla 
● Ros til Sindre for musikk til Joulebohr 

 
Orienteringssaker 

3 Bongsystem på kontoret Silje 
Nabla har skiftet fra analogt til digitalt bongsystem på kontoret. Det anbefales å bruke allerede betalte papirbonger 
så fort som mulig, slik at man får vekslet dem inn før det er for sent (som er en stund til). Mer info om dette 
kommer senere. 
 
Saker 

4 Tillitsvalgt i undergruppene Nina 
Som et steg for å bedre rammene rundt psykisk helse for komponenter skal det innføres tillitsvalgte i Nablas 
komitéer og interessegrupper. Tillitsvalgt skal ikke være leder eller sosialt ansvarlig i komitéen. Tillitsvalgt 
kommer ikke til å være et tidkrevende verv, det eneste som må gjennomføres er et kurs med SiT som heter “den 
nødvendige samtalen”. Til å starte med er det Nablas komitéer og Nablarevyen som skal innføre tillitsvalgt, samt 
de interessegruppene som ønsker det selv. Dette bør være på plass innen våropptaket.  

5 Informasjonssidene på nabla.no Nina 
Informasjonssidene på nabla.no er utdaterte og ikke-komplette. Dette ønsker Styret å gjøre noe med, så med hjelp 
av Thorvald skal alle komitéer/interessegrupper oppdatere siden på nabla.no. Her skal det skrives en kortversjon 
om gruppen, samt hvem som er medlemmer og hvem som er kontaktperson. Det er også ønskelig at informasjonen 
er tilgjengelig på engelsk, slik at Nabla i større grad kan nå ut til internasjonale studenter.  

6 Bruk av lagernøkkel Nina 
I høst har det vært situasjoner der lagernøkkelen ikke har vært tilgjengelig, og ingen visste hvor den var. For å 
hindre at dette gjentar seg, så må man nå kvittere når man låner nøkkelen. Da skal man både føre hvilken dato man 
låner nøkkelen, signere når man tar nøkkelen, og signere når man leverer den tilbake. Dersom folk låner ting på 
lageret eller legger noe nytt der, så er det viktig at Postkom får beskjed slik at de kan oppdatere lageroversikten. 

7 Bidrag til Nablas auksjonskveld My 
15. februar skal Nabla arrangere auksjonskveld, der inntektene går til veldedighet. Alle undergrupper i Nabla 
oppfordres til å auksjonere bort noe (det kan være hva som helst, men det kan være en idé å knytte det til gruppen). 
Dersom noen har noen spørsmål og/eller forslag til auksjonskvelden, så kan man kontakte My. 

8 How to nabla.no Thorvald 
Thorvald holdt et lynkurs for hvordan man bruker nabla.no med admin-tilgang (#LærKidsaKoding), og skal legge 
ut et skriv med mer detaljer. Dersom noen som ikke deltok på gruppeledermøtet ønsker å se dette skrivet, så kan de 
gi beskjed til Thorvald. 

 
x. Eventuelt Alle 

● Datoer 
○ SKE er vedtatt til å være 11. februar. Kranglemøtet er satt til 25. februar, Inn/Ut 1. mars, Max-Party 9. 

mars.  
 

 
 


