Saksliste for komitéledermøte i Nabla 25.04.2016
Saksnr.

Sak

0

RRT

Ansvarlig

RRT: 
Skriv et lite avsnitt om hva du og din komitè har gjort siden sist møte. Det skal kunne limes
direkte inn i referatet slik at det er din egen formulering, så skriv det helst som et sammenhengende
avsnitt, ikke punktvis.
Marius: 
Har opprettet et fadderkom et solid og bra fadderkom og hatt to møter. Vi er omtrent i mål med
planleggingen og gleder oss veldig til å ta i mot de nye fadderbarna!





Alexander
:
ProKom har omstrukturert hele komitéen til å ta høyde for at vi er en adskillig større komité enn
noensinne. Komitéen er per nå delt i tre team, så komitéen på en mer oversiktlig måte kan ha flere
prosjekter samtidig, og kan produsere mer. Vi jobber iherdig med å få på plass en bedriftspromo og en
sosialpromo for fysmat, helst i løpet av høsten 2016. Dessuten har vi et par andre småprosjekter som vi
ikke har lyst til å røpe enda.
Nablarevyen 2016 begynner nå å nærme seg ferdig. Det jobbes med å sende inn de siste rapportene og
behandle de siste økonomiske bitene som var en del av Nablarevyen 2016. Det kan hende at
Nablarevyen 2016 jobber med et siste filmprosjekt gjennom ProKom.
Frøydis:
Nablarevyen 2017 har hatt sitt første styremøte. Vi har endret noen av styrestillingene noe. De
viktigste endringene er at skuespillersjefen har fått rollen som regissør, mens tidligere regissør nå er
manusansvarlig. Ellers er bandsjef endret til kapellmester og dansesjef endret til koreograf. Vi er også i
prosessen med å bytte økonomiansvarlig fra Liv Stenersen til Ragna Bakke. Revyen har hatt sitt første
opptak av skribenter, og har tatt opp 11 stykk. Vi er allerede i gang med planlegging av Nablarevyen
2017, og jobber med å finne lokale og sette datoer. Jobber med et tettere samarbeid med resten av
NTNUs revysjefer om blant annet å innføre en egen revysjefdalje.
Kristin: 
Koreolis ansatte dirigent (Mons Ensrudhaugen) i september. Ved årsmøte i mars ble ny uniform
besluttet. Koreolis fokuserer nå på repertoar, det vil si å ha en menge sanger innøvd til en hver tid. Vi
trapper opp aktiviteten med flere sosiale arrangementer og ekstra stemmevise øvelser. Fra høsten
innføres intervju ved opptak.
Ida: 
Tatt opp fem nye Atomspaltister, oppdatert mailinglisten og komitémedlemmer på nabla.no. Fordelt
tekst og ansvarsfordeling til maiutgaven. 
Har ryddet opp i avsnittsmalene i InDesign malen vår og
nesten skrevet ferdig et skriv om retningslinjer for layout. Redaksjonen deltok på Gullblekka, en
konkurranse mellom linjeforeningsavisene på Gløshaugen. Nabladet stakk av med 3.plass i årets
morsomste artikkel («Minnepennen» av Alexander), 3.plass i årets saklige artikkel («Hvordan drikke øl»
av Kristoffer) samt en litt sur 4.plass i Gullblokka kun ett poeng bak Offline som tok 3.plassen. Ser på
muligheten for artikkelutveksling mellom Nabldet og Francken Vrij, linjeforeningsavisa til
nederlenderne som var på besøk. Startet med å planlegge velkomstutgaven. Holdt en kort innføring i
InDesign og layoutarbeidet for de som har lyst til å prøve seg på layout i Nabladet. Etter planen slippes
maiutgaven i uke 19.
Kristoffer (Bryggerlaug):
Nablas Ølbryggerlaug har gjennomgående brygget øl, flasket øl, sensorisk
kvalitetssikret øl, konsumert øl, og redistribuert øl gjennom bl.a. Nablakontoret og Låvefesten. I det
videre har vi begynt å fylle opp depotet før fadderperioden. I søken etter å forbli à la mode og fleksible
til tross for gjeldende «Moholtsituasjon», er arbeidet satt i gang med utviklingen av en bryggeplan for
neste semester; dette kan forhåpentligvis føre til en enklere og mer transparent produksjonsstruktur med

en større deltagelse fra hele komitéens medlemsbase, i tillegg til å senke terskelen for at nye
komitémedlemmer kan ta initiativ til å brygge på egenhånd. Med Herman Solstrand utnevnt til den nye
stillingen «Sosialkoordinator», er det i det videre håp om flere sosiale arrangementer for
komitémedlemmene.
Scott (EduCom): 
Vi hadde en stand på pidagen 14. mars. Vi har tatt opp to nye medlemmer. Vi
arrangerte foredrag med Kristian Seip 5. april. Vi har hatt to møter, har begynt å planlegge neste studieår
og fordelt oppgaver.
Helena (arrkom)
: Tatt opp 3 nye medlemmer. Vi har hatt et felles arrkom møte der jeg har satt en plan
over hele året og fordelt ulike team til alle arrangement. Opprettet en sportslig “undergruppe” i arrkom
der vi har endel planlagt. Hatt 3000 meter og arrangert låvefest med Online. Den siste tiden har det vært
mest jobb mot låvefest og samarbeidet med Online. En fotballcup og 3000 meter før sommeren. Ellers
jobber vi nå mot immball. I tillegg har vi søkt om penger forskjellig steder og håper dette går igjennom.
Ingvild: 
Tatt opp fire nye medlemmer i BN. Organiseert ringing av bedrifter angående bedpres til
høsten. Fått laget avtaler med Timini og HC om biobedrifter, samt egen avtale bare med Timini
angående samarbeidet oss imellom. Også ringt i forbindelse med å skaffe hovedsponsor. Foretatt
endringer innad i BN ettersom vi nå kun er én stor komite. Flyttet og oppdatert informasjon fra wikiside
til Drive. Lagt ned nettsiden eurêkantnu.no og holder på å flytte dette over på nabla.no. Dato for eurêka
er satt til 24. januar 2017.
Kristoffer (Webkom): 
Har tatt opp fire nye medlemer. Opplæring føler jeg går greit så langt, men det
skulle gjerne være flere uker i semesteret. Vi har startet arbeidet med å oppdatere serverene og driver
med konstant vedlikehold av nettsidene. Hvis det finnes komiteer som har ønsker så må de bare si i fra!
Martine(kjellerstyret):
Jobber for å få til bedre kultur for å pilse på kontoret og med det et enklere
bongsystem som vi håper folk kan overholde og ærlig følge. Hjemmebrygget har også fått sin fortjente
plass på kontoret. Har ellers deltatt på den årlige kjellerstyrefesten på Marinkjelleren og skal 5. mai på
symfonien på losjen med alle kjellerstyrene for å “teste lokalet”. Har jobbet frem mot Låvefesten og kost
oss masse der i gamle rutiner. Har også fått til god kontakt med Kristoffer mtp. hjemmebrygget.
Patrik (Skråttcast):
Vi har fått inn nye medlemmer, men endte opp med å miste fler enn vi tok opp. Vi
har også fått inn ny struktur for organisering av panel, som har hjulpet litt med organisering for hver
episode. Slet litt med tid siden mange av medlemmene var sterkt involvert i revyen, men kom oss
gjennom uten store episodeslippavvik. Har laget en videospesial som ble litt labert tatt i mot, så skal
jobbe mot å lage mer varierte videospesialer i fremtiden.
Gry (ExCom): 
Ekskursjonskomitéen for kull 14 ble stiftet i november. Komitéen har 10 medlemmer.
Japan er reisemål for turen. Dette ble valgt av studentene selv under en avstemning som ble avsluttet i
starten av februar. Det ble holdt en slippfest for å røpe/offentliggjøre resultatet/reisemålet. I starten av
mars hadde vi innbetaling av første depositum (1500 kr). Deposituminnbetalingen er en bindende
påmelding til turen og det er 76 studenter som vil være med på turen neste vår. I slutten av mars ble det
laget en egen hjemmeside for ekskursjonsturen, 
https://nabla.no/blogg/ekskursjonstur2017/
, for å samle
informasjonen som gis til studentene på et sted. Vi hadde en samling i starten av april slik at studentene
kunne gå sammen og finne noen å reise sammen med ukene utover den faglige uken. Kort tid etter hadde
vi frist for å velge reiselengde og hvor man ønsker returbillett fra. Nå er informasjonen sendt videre til
reisebyrået som har begynt å se etter flybilletter til oss.
Arbeidet med å finne reiseledere til turen er godt i gang (Fysikk straks i boks), samt enkelte avtaler om
besøk i Tokyo. I tillegg til dette har sponsor, kompendie og dugnadsarbeidet kommet i gang.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til låvefest, med arrkom, kjellerstyret, ølbryggerlauget og gravitones

Alle
Alle
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Eventueltsaker?
Webkom informerer

Alle

Kristoffer
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Velkomstutgaven
Ida
Alle ser over beskrivelsen av sin egen komite fra velkomstutgaven
(
https://nabla.no/nabladet/404/nabladetsvelkomstutgavehost2015
), eventuelt retter opp
om det skulle endres noe. Del også bilder fra året som har gått.
Hvordan går prosessen med å få eget lager til revyen?
Frøydis
Har fått positiv respons fra skolen. Et eget lager for revyen vil gi mye bedre plass til Nabla på sitt lager..
Siv skal ta saken videre.
Komitedalje
Silius
Ett og treårsdaljer. Trenger et regelverk for å få systemet til å fungere. En definert liste med komiteer
der deltakelse kan kvalifisere til dalje. Komitelederen definerer aktive medlemmer, alle ledere skal tenke
på hva som kreves for å få dalje i en komite. Liste med aktive potensielle medlemmer legges ut på et
excellark.
Blogger
Kristoffer
Åpent for komiteene å blogge på nettsiden.
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Eventuelt
Eventuelle
Webkom informerer
Komitelederne må oppdatere medlemmene og beskrivelsene på komitesidene til nabla.no.
Ved ønsker og forslag for komiteen, så er det bare å ta kontakt med webkom.
Webkom har utarbeidet logoer for komiteer.
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Fremover
Fotballturnering
Foredrag med educom
Kritikk av møtet
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Alle

Alle

