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Ansvarlig
Alle

Silje:
Den siste uka har jeg vært med på oppstartsmøte med UKEtog-gruppa sammen med Delta og HC. Jeg var på infomøte med
Studentrådet NV på onsdag sammen med Anders. Vi fikk litt update og info om hvordan vi kan samarbeide bedre som
linjeforening og studentråd og pizza <3. Resten av uka har blitt tilbragt på fjellet med familien hjemme.
Anders:
Den siste uken har for meg vært preget av styrearbeid, både i Nabla og Koreolis, samt å komme à jour med studier. Vi har
planlagt generalforsamling i Koreolis, og jeg har nå gått inn i mitt siste døgn som korleder. Det blir litt vemodig, men
kommer til å frigjøre en del tid. Dog kommer nok tiden til å forsvinne i linjeforening og vitber uansett… Det var også en god
uke for å bli kjent med andre i NV-gangen, både på sosialarrangementet på tirsdag, og på Studentråd-bedpresen. Bekjentskap
med de andre linjeforeningsstyrene er en super investering i Nabla, ettersom vi tar del i et nettverk av engasjerte og
ressurssterke folk, som vi kan samarbeide med på mange fronter. Uken ble rundet av med et av semesterets høydepunkt;
Singstar Party 6.0!
Magnus:
Den siste uken har jeg hatt møte med fadderkom og begynt å legge fadderuka kabalen. Utover det har jeg ikke hatt mye til
liv siden jeg humper rundt på krykker. Fikk heldigvis avsluttet uken med en Bergenstur!
Frederick: aldri for seint eh? Forrige uke var super hektisk men fikk omsider levert elmag rapporten!<3 i tillegg har jeg
forberedt en del utlegg til betaling og snakka masse med Ella om rutiner, samt forsøkt å oppdatere drive med maler og sånn
(ennå ikke ferdig). Jobber også med å mase på DNB sånn at jeg faktisk får myndighet til å godkjenne betalinger men DNB er
treige :(
Veronica:
Jeg er i Polen nå, denne uka har vært hektisk! Hadde min første kontortid på mandagen, og tirsdagen arrangerte educom
kaffekurs, det ble veldig vellykket! Det var også kake og kaffe på pi-dagen, og i dag skal nestlederen vår lære seg økonomi
av Frederick og Ella, så det tror jeg blir kjempebra.
Martin:
Med daljer, tilbytta pins og et jubileum under belte begynner jeg virkelig å føle meg som et styremedlem. Jeg vil gratulere
Delta med 45 år, og et vel gjennomført sammensatt ball. Endelig kom kolben, den står nå oppe på fysikkland og er så vakker
som jeg visste den kom til å bli. I eurêkakom har vi fått bestilt U1 til neste år, og jeg føler vi virkelig har klart overføringen.
Gleder meg til å møte neste eurêkakom. Dildokast var legendarisk.
Nora:
Siste uka har egentlig bare gått med til reising for min del. Forelesning, kjemilab og styremøte mandag før jeg dro til et møte
i Tromsø fra mandag til tirsdag. Etter dette var det på skolen en tur onsdag før jeg dro til London og Birmingham. Har vært
litt fraværende, men ei langhelg uten å tenke alt for mye på verken det ene eller andre har gjort godt. Når det kommer til
Arrkom har fokuset fortsatt vært å sette datoer for vårarrangement, samt fått til en god erfaringsoverføring fra gamle
økonomiansvarlig til vår nye økonomiansvarlig. Blir fint med et lite kurs nå på mandag for alle økonomiansvarlige.
Ida:
Den siste uka har vært utrolig hektisk. Startet med innlevering av elmagrapport på tirsdag, kontortid på onsdag,
semesterprøve torsdag og KS-sosialkveld på fredagskvelden. Helga har gått med til jobb, skolearbeid og KARPE <3 Var

med på møte om en psykt vanlig uke på fredag og vi kom godt i gang med planleggingen der. Veldig gøy å være med og
arrangere et slikt type arrangement. Kjellerstyret avlyste russefesten på fredag pga. lite interesse, men vi prøver igjen nå
førstkommende fredag og satser på at flere er gira denne gangen!
Knut Andre:
Den siste uken har jeg endelig fått frem fingeren og søkt fondet om litt ekstra midler til innkjøp av serverskinner, så da er det
forhåpentligvis ikke så lenge før vi kan sette opp Gauss igjen, som jeg gleder meg masse til. Server er et av de temaene i
WebKom som er litt vanskeligere å lære seg, og jeg tror komitéen kommer til å lære veldig mye både i oppsettet og bruken
av Gauss. I tillegg til opplæring muliggjør en testserver bedre testing av ny kode, og en mer profesjonell utviklingsprosess.
På lørdag startet jeg dagen med en skitur i Bymarka i idylliske påskeforhold, før Martin og jeg dro på deltas bursdagsfest, og
jeg fikk oppleve mitt første styrevors. Dårlig planlegging resulterte dog i at jeg ikke rakk å spise middag i forkant, så det
Sammensatte ball ble en veldig morsom, og noe sulten opplevelse.
Andreas:
Denne uken har for det meste blitt brukt til å ta igjen en del skolearbeid, og elmag rapporten skal leveres på onsdag, så jeg
kan endelig se lys i enden av tunellen. Tok lørdagen fri med smørekoppen sin 90-årsfeiring, og fikk dermed min første
DALJE!! Det har også vært skribentfrist i redaksjonen, og arbeidet med å sy sammen marsutgaven begynner neste uke, noe
som både blir utfordrende og veldig kjekt. Tok også veldig mye inspirasjon fra kaffekurset på tirsdag (som var utrolig bra,
takk Edukom!!), og har fått meg noen løpeeventyr nå som det endelig er plussgrader og sol!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
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Orienteringssaker
Alle
Info fra møte med NV-studentråd
Silje
○ Anders og Silje har vært på møte med FTV’ene. Der ble det gitt info om utmatrikuleringen til 5. Hvis
studenter klager på noe relatert til eksamen, NTNU etc. burde de sendes til FTV-ene
(Fakultetstilitsvalgte). Nå skal søknader om penger gå til FTV-ene, og ikke direkte til fakultetet. Dette er
ikke ferdigstilt enda. Det skal også gis 250,- per hode til utmatrikulering fra studentrådet, i tillegg.
Psykt vanlig uke
Ida
○ Det har vært møte om en psykt vanlig uke. Der er det satt ned en plan om hva som skjer fremover.
Temaet er stress, og det blir i uke 18 (29. april til 3. mai). Det har kommet spørsmål om Nabla kan være
med å ha stand én dag.
17. mai-frokost
Anders
○ Det er styre sitt ansvar å arrangere 17. mai-frokost. Det må skaffes lokale, uten skjenkebevilling. Dette
har vært på Tempe før, men dette er ikke en mulighet i år. Det foreslås seilforeningen på Ila.
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Saker
Alle
Ekskursjon til andre linjer
Martin
○ Det er enighet om at det skal kunne gis støtte fra excom til komponenter som nå har byttet fra fys.mat.,
men fremdeles skal være med på ekskursjonen.
Forsidebilde til Nablas Facebookgruppe
Nora
○ Arrkom ønsker å lage et bannerbilde til facebook med arrangementer for semesteret. Dette blir tatt opp
videre på gruppeledermøtet. Det er enighet om å ha en dialog på gruppeledermøtet om hvordan dette skal
brukes.
Forsidenyheter på nabla.no
Knut Andre
○ Det har ikke vært noen retningslinjer for hva som skal være øverst på nabla.no. Det er enighet om å
bruke slack til å ha dialog om hva som skal på fremsiden.
Tilgang på nablas medier
Silje
○ Burde det være en grense på hvem som har tilgang på nablas sosiale media? Det er enighet om å gi
tilgang til én person per gruppe, evt. PR-ansvarlig. Det skal også byttes passord fremover. Nablastyret
skal ha tilgang til facebooksiden.
Styrevalgskandidat NTNU
Anders
○ Det er enighet om ikke å stille seg bak noen kandidat, og heller bar promotere valget.
Klovnesprint
Anders
○ Styret er invitert til å delta i veldedighetsløp klovnesprinten. 100x4 meter, 9. april.
Klimastreik
Anders
○ Studenttinget spør om Nablastyret har mulighet til å promotere miljøstreiken. Silje skal høre i
NV-gangen hva som gjøres, men styre stiller seg skeptisk.
Kontorbooking-lister
Silje
○ Det er ingen oversikt over når kontoret brukes av noen. Webkom arbeider med å forbedre kalenderen på
nabla.no. Webkom kan lage en midlertidig løsning.
Vårrengjøring på kontoret
Silje
○ Det skal sette en dato for en vårrengjøring, antakelig i eksamensperioden.

Eventuelt

Alle

Fremover
Gruppeledermøte m/ middag på lyche etterpå.
Russefest

Alle

