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Nablarevyen:
Siden 4. november har revyen hatt ukentlige øvinger frem til 17. nov. Etter jul har vi nå to øvinger i uka,
torsdag og søndag. Vi har hatt jevnlige styremøter og det har vært ett revysjefmøte for revyene på
gløshaugen. Vi har fått revygensere, hatt workshop, arrangert bakekveld og juleavsluttning. Vi opptrådte
også nablas julebord. Nå er revynavnet bestemt og arbeidet med plakaten er i gang. Revynavnet og
billetter slippes 4. februar.
Koreolis:
Vi har intervjuet dirigenter og har ansatt Henrik Schaanning. Har sunget på Joulebohret og på øvelse. I
vår har vi fastsatt øvingstidspunkt til tirsdager 16.15-18.15. og begynnt å øve inn nye sanger til
semesteret. Arrangerer åpen øving på tirsdag 31.01 klokken 16.15.
The Gravitones:
Vi har foruten øvelser hver søndag spilt på Joulebohret til Nabla, julebordet til Volvox og Alkymisten og
julebordet til Institutt for Fysikk. Har kjøpt inn mikrofoner og gitarforsterker med penger fra frifond. Vi
har på nyåret begynt å øve inn nye sanger frem til spilleoppdrag i sommer og fått to nye spilleoppdrag i
februar. Et for Janus og et for Studentlekene.
The Stokes:
Vi har spilt på 50-årslag på Frimurerlogen og Joulebohret til Nabla. Viktor flytter til Tyskland, så han
blir ikke med lenger. Fremover har vi gjort en avtale med logen, slik at vi kan bli booket for
arrangementer gjennom dem, og ser derfor ut til å ha noen spillejobber utover våren.
Skråttcast:
Vi har spilt inn flere episoder og en julespesial. Arne Magnus Løken har sluttet i kommiteen, så vi har ett
mindre medlem nå.
Nablas Ølbryggerlaug:
Komitéens medlemmer har brygget øl, tappet øl, og sensorisk analysert et utvalg tappeprodukter med
fokus på forbedringspotensial innen typeriktighet. En oversikt over bryggerlaugets produktportefølje er
under utarbeiding, i tillegg til et bedre system for godkjenning og kvalitetssikring av tappeprodukter.
Herunder jobbes det òg med en bevisstgjørelse av de kvantitative analysene komitéen benytter seg av
gjennom kjemiske og mikrobiologiske analyser av tappeprodukter, som et ledd i kvalitetssikring- og
kvalitetsovervåkingsprosessen.
Arrkom:
De to største arrangementene siden sist komitéledermøte er julebordet og Åre-turen. Vi er fullt i gang
med planleggingen til Jacobinske (10-11.feburar), Max party (18. mars) og låvefest med Online i slutten
av april. Ellers har vi fordelt team på alle arrangementene, og vi skal prøve å få til nye arrangement
denne semesteren også. Forrige semester prøvde vi bowlingkveld, paintball og aktivitetsdager - som vi
også skal gjenta dette semesteret. Vi skal også prøve å få til buldring, 60-meter, 3000 metere, Bumperz
og fjelltur.
Webkom:
Gjennomførte julekalender, med god hjelp fra mer eller mindre alle Nablas komiteer. Ellers jobber vi
med å få på plass et elektronisk stemmesystem til SKE, som forhåpentlig vil spare en del tid. Det har
dessverre vært manglende fremgang på komitesidene på nabla.no, men websjefen har veldig tenkt til å
piske det ferdig etter SKE. Bør være på plass til komiteopptak.
EduCom:
Vi har arrangert foredrag med Jo Røislien. Vi lagde to luker til julekalenderen.Utvekslingssidene vi har
arbeidet med har blitt “lansert” på nabla.no.
Redaksjonen:
Redaksjonen bidro med to luker til julekalenderen. Arrangerte slipp av novemberutgaven med
joulerebus. Vi har valgt ny layout- og skrivbentansvarlig, gratulerer til Benedikte Vinstad og Eivind
Baltzersen med sine nye verv. Det har vært et ønske om å ha flere sosiale arrangementer innad i
redaksjonen. Derfor har vi opprettet stillingen kosesjef. Kosesjefen vil ha ansvar for å hjelpe til med

idémyldringskvelder og testkvelder, arrangere sosiale sammenkoster utover dette og følge opp
kakestraff. Har hatt idémyldringskveld og møte der ansvaret for februarutgaven ble fordelt.
BN:
Bidratt med 1 luke i kalenderen. Hatt bedpres med McKinsey. Jobbet masse opp mot eurêka,
gjennomført selve dagen og hatt evaluering i ettertid.
ProKom:
Det ble en del filmredigering i eksamensperioden for noen i ProKom, noe som ledet til at
adventskalenderen var fullspekket med videoer (flere enn i fjor). Ellers har ProKom fått filmet litt i Åre,
en del eurêka og har lagt en plan for videre Planckuke-virksomhet.
ExCom kull 14:
Nytt ExCom for kull 15 ble etablert i oktober.
Komiteen til kull 14 har siden sist:
- sendt inn søknad om støtte fra fakultetet. (frist november)
- gjennomført vaksinasjoner
- hjulpet til under eureka
- ellers også planlagt mer vedrørende turen. (Faglig besøk/opplegg) og opprettholdt kontakten med
reiseselskapet.
Kjellerstyret
Bidratt med to luker til kalenderen. Arrangert jouletrebohrfest på Aktivitetshuset på Moholt med Timini.
Planlagt vårens arrangementer med lokaler samt vors på kontoret.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til alle som hjalp til med juleklenderen.
Ros til webkom som stod for julekalenderen
Ros til revyen for mye bra opplegg fremover.
Ros til Åre som arrkom arrangerte
Ros til BN for arrangering av Eureka.
Komiteopptak(Til Info)
Marius
Da våropptaket ofte har drøyet en stund har styret besluttet å sette i gang denne prosessen tidligere.
Infomøtet til våropptaket blir 21. februar. Søknadsfrist blir noe etter denne datoen.
Publisering på Nabla gruppen på facebook.
Vegard
Det kom inn ønske om at publiseringer på Nabla-gruppen skal bli mer
oversiktlige og tilrettelagt for å kunne bleste på best mulig vis. Denne
gruppen er administrert av styret, og blir flittig brukt som en
informasjonskanal. Retningslinjene styret har for å unngå drukning av
informasjon er at det må ventes i minst en time, helst to før et nytt
innlegg blir publisert. Det er også kun innlegg som har direkte
tilknyttning til Nabla som godkjennes til publisering. Dersom en komite
har en viktig post som ikke må forsvinne i mengden, skal denne
komiteen poste på komiteledergruppen eller sende mail til styret i god tid
i forveien slik at styret har mulighet til å ta hensyn til dette.
Planck uke.
Vegard
Planckuken setter i gang fredag 10. mars med kjellerfest. Andre
arrangementer er blant annet pi-dag-lunsj, samt Max Party på lørdag 18.
mars. Koreolis melder også at de gjerne ønsker å bidra under Nablas
bursdagsfeiringsuke.
Eventueltsaker?
Alle
Innkalling på mail
Vegard
Det er ønskelig med møteinnkalling på mail. Denne beskjeden skal Marius videreformidle til neste
sekretær som kaller inn til kommende komiteledermøter.
Kritikk av møtet
Alle
Fremover
Alle
SKE

Jacobinske
Bedriftspresentasjoner
Årsberetninger skal levers inn

