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15/04/15
Sak
Godkjenning av dagsorden
Ris og ros

Kosekveld hos Marie, excom 2015, EduComforedrag, revyen med LarsMartin som sjef, og driverydding

av Marie

Komitéledermøte:
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Runde rundt bordet

Bryggegruppa: 
Prøver å skaffe fat og tappekran.

ProKom/Skråttcast:
Revyslipp og BNpromoteringsvideo.

Excom 2016:
Påsken har blitt brukt til revidering av kompendier. Det er også blitt lagt en plan om å ta inn
betaling tidligere for å øke egenkapitalen.

Gravitones:
Innslag på CGP (Chemie Grand Prix).

Excom 2015
: Siste delen av økonomien settes og erfaringsoverføringsskrivet skal skrives ferdig. Det vil også
inkludere kravene Nabla stiller til komitèen for å bidra med pengestøtte.

Revyen: 
Generalforsamling med påfølgende internfest. Visning av revyen en av de kommende ukene og
erfaringsoverføringer.

Kjelleren:
Kjellerstyret (med noen unntak) brukte helgen til å pusse opp kjelleren. Stenger er fjernet, vegger
malt, nye møbler skaffet og hyller bygd. Noe arbeid gjenstår enda, det blir gjennomført før åpning i august.

Redaksjonen: 
Gullblekka, en konkurranse mellom linjeforeningsavisene på gløs, ble gjennomført forrige
uke. Nabladet stakk av med 3.plass i årets ordsmed, 2.plass i årets morsomste artikkel og 3.plass i folkeprisen,
veldig godt fornøyde! Det ble holdt redaksjonsmøte samme dag, hvor tekst og ansvarsfordeling rundt neste
utgave ble klart, samt en del andre småting. Oppdatert mailinglisten, og komitemedlemmer på nabla.no.

Educom: 
Arrangert MathsJam hvor alle vgselever i Nord og SørTrøndelag ble invitert, og arrangert
foredrag med Øyvind Grøn.

BN: 
Signert og dermed fornyet samarbeidsavtale med Timini etter ikke fullt så harde forhandlinger. For alvor
begynt på biobedriftsamarbeidet med Timini og HC, spennende å se om vi får til en presentasjon med en
biobedrift snart! Det blir ikke økonomikurs med SEB denne våren, men det blir etter all sannsynlighet et til
høsten.

Arrkom:
Planlegger 17.mai frokost og immball. Skrevet kontrakt på Tempe, leie 17.mai. Fikser
underholdning til immball. Immballsjef skrevet kontrakt med Britannia hotell, 29.august 2015!!
 Økonomiansvarlig: 
Generelt holdt kontroll på kvitteringer, betalt tilbake utlegg og arrangementer. Holdt
kontakt med Mojob.
 Nestleder: 
Gått igjennom komponentundersøkelsen, svart på diverse henvendelser til Nabla, sett så smått på
17. maifrokost.

Leder: 
Vært på ekskursjon. Sett gjennom svar på komponentundersøkelsen og fått oversikt over hva som
hovedsakelig bør jobbes med det neste året. En nøyere gjennomgang vil også foregå etterhvert.
 Webkom: 
Hatt workshop hele lørdagen. Hjulpet Marie med bokskapsiden og laget mailingliste til henne.
 Sekretær: 
Nå er så og si hele fadderperioden i boks. Arbeidsoppgavene er fordelt ut og siden fakultetet
endelig har funnet det nyttig å gi oss kursdatoer før fadderperioden er i gang så tror jeg dette blir en mye bedre
planlagt periode enn i fjor! Jeg har også vært i møter og generelt god kontakt med de andre faddersjefene på
gløshaugen så Ingenting vil krasje med hverken teknostart eller kurs i regi av fakultetet. I tillegg er alt av
innkjøp av bumperz i orden (se egen sak lenger nede for detaljer) og med dette kan 17. maifrokosten
finansieres med de pengene som i utgangspunktet var satt av til leie av ballene. Faddersjefene samlet vil prøve å
invitere media til ikkealkoholrelaterte arrangementer, noe bumperz er et eksempel på. Det vil også bli
opprettholdt større kontakt med rektor og fakultetet slik at de vet hva de skal svare dersom de blir kontaktet av
media.
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Komitéledermøter
Petter
 Innkallelse: Hver 4. uke. Sakslistene blir satt ved at komitèene sender inn sine saker når innkallelsen kommer
èn uke i forveien. Settes i utgangspunktet før styremøtet hvis dette passer.
 Mål: Konkret kalender. Oppfordrer alle komitèer til å bruke kalenderen på nabla.no.
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Underholdningssjef
Petter
 Tanke om rollen: Skal være en kontaktperson som representerer Gravitones, Skråttcast, Prokom, revyen, og
Koreolis.
 Innspill: den generelle oppfatningen var at det foreløpig ikke er behov for en egen underholdningssjef nå når
komitèmøtene er innført. Det er nå lett å ta kontakt med styret selv, og de oppgavene en eventuell
underholdningssjef ville tatt på seg som et mellomledd mellom styret og underholdningskomitèene blir nå utført
ved at komitèlederne fra de respektive komitèene selv møter opp sammen.
 Dersom det skal gjennomføres et valg av en underholdningssjef som et styremedlem må dette tas stilling til før
neste SKE. Om det ønskes en underholdningssjef før den tid så er en mulighet at man kan velge dette til høsten.
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Kontor og lageroppgradering
Petter
 Hyllene: Marie ønsker at alle som vet at de kommer til å motta post skal ha en hylle hver slik at hun lett kan
levere ut brev til riktig mottaker.
 Lageroppussing: Alexander ønsker å bli med for å lage en inventarliste til revyen.
 Excom trenger en egen hylle på lageret slik at alle kompendier er samlet et sted uten svinn.
Eventuelt:
 Excom ønsker at Nablastyret og eldre komponenter som har kjennskap til kravene Nabla stiller til Excom
angående revidering av kompendier skal godkjenne erfaringsskrivet som Excom 2015 skriver. Anne tilføyer at
tidligere har Excom overført 14 000 kr hvert år som depositum. Denne summen ble da betalt tilbake dersom
Excom hadde gjort en god nok jobb. Dette har ikke blitt fulgt grundig nok opp i de senere årene og punktet ble
fjernet da årets budsjett ble satt. Det ønskes fremdeles flere detaljer rundt dette og eldre komponenter må
kontaktes.

Styremøte:
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Styremedlemrollen
Petter
 Mål: Styret er ansvarlig for driften av Nabla. Å være styremedlem gir bedre innsikt i Nabla noe som gjør det
lettere å komme med innspill og å se forbedringspotensialer, også på områder som ikke direkte går under din
egen komitès ansvarsområder. En kan slik gi innspill og konstruktiv kritikk til andre komitèer, arrangementer og
skape en bredde i Nabla som linjeforening. Ros og ris når lettere fram ved at styremedlemmene kan videreføre
meninger utenfra, noe som er svært nødvendig for utvikling og videre drift.
 Styremedlemmene er Nablas representanter utad på arrangementer og fører tradisjoner videre via samhold med
de andre linjeforeningene, tradisjonsfylte gaver, og opprettholder kontakt mellom engasjerte studenter på tvers
av studieretningene. Dette skaper mangfold og samhold på Gløshaugen, og det blir enklere å få hjelp til diverse
arrangementer når nettverket så fort utvider seg.
 Styret er også valgt inn for å ta avgjørelser angående saker som ikke direkte faller under noens arbeidsområde.
 Ris & ros tas fortløpende for å evaluere arrangementer og styredrift uke for uke når det fremdeles sitter friskt i
minne. Dersom det ønskes mer detaljerte tilbakemeldinger og liknende føres dette opp som en egen sak.
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Info: Fadderperiode og bumperz
Marie

Bumperzkontrakten er nå signert og vi har fått invilget 20 000 kr i støtte fra SiT.. Dvs at vi i skrivende stund
kun må betale 2800kr per linjeforening, men vi har fremdeles flere søknader om støtte som ikke er besvart enda.
En avtale for framleie er også inngått og alt går egentlig som smurt! Så da er det bare å bleste om at man kan få
leid opp til 20 baller, 50kr per ball per time, også tilbyr vi pakkepris hvor en kan leie 10 baller i 6timer for bare
2000kr.
 Tillegg 16.04.15: Søknaden på 40 000 kr fra rekordpotten ble også innvilget, og prosjektet er nå 20 000 kr i
overskudd. Det skal undersøkes til hvilke formål dette skal brukes, evt fordeles mellom linjeforeningene, men
beløpet er antakelig bundet til formålet “Bumperz” og vil mest sannsynlig bli tatt vare på til reparasjoner og
innkjøp av flere baller.
 Betaling av medlemskontingent: Betaling vil i år skje over nett slik at en slipper kontanter og mangel på
navnelister. Slik har en lett skaffet seg en oversikt med korrekte navn, og kan heller krysse av oppmøtte framfor
å måtte skrive ned alles navn. Dette vil gjøre jobben med å skrive diplomer mye lettere også. Kontingenten er
fremdeles på 400 kr som vedtatt på SKE 2014..
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17.mai
Anne
 Nablafrokost framfor styrefrokost. Vi ser for oss at Nabla finansierer leie av lokale (ser nå den 16.04.15 at de
5000 som ble satt av til Bumpersz nå kan dekke Tempe som Andrea fikk for bare 4000kr), og at komponenter
stiller med mat til koldtbord. Styret melder seg til å bli igjen for å ta oppvask og koste gulv, og regner med at det
som vanlig er mange hjelpsomme komponenter som også kan ta i et tak.
 Marie fikser sanghefter, og hører rundt om noen kunne tenke seg å være fanebærer.
 Petter tar med kamera slik at en kan få tatt bilde foran hovedbygget i finstasen.
 Tillegg 16.04.15: Marie har fått avslag fra både Nardo fotballklubb og Broderskapet, så Andrea skaffer i
skrivende stund kontrakt med Tempe og Snorre står da som leietaker over 25 år.
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CGP
 Gravitones stiller fra Nabla.
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“For nye studenter”
Anne
 Anne og Petter fikser komitèinformasjon, henter frem gamle redaksjonsartikler fra tidligere velkomstutgaver,
litt informasjon om fadderukene og måten en selv kan velge faddergruppe, og legger mer fokus på å informere
om Nabla som linjeforening og driften her, da det allerede står utfyllende om det å starte livet som student
generelt.

Webkom fikser slik at siden kommer mye tydligere frem på hovedsiden på nabla.no.
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Medarbeidersamtaler
Petter
 Vil skje i nærmeste fremtid, og det ble avgjort at nestleder ikke skal delta på disse møtene.
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Publisering av referater
Petter

Ny frist for Marie blir å få sendt ut referatene i løpet av fredagen slik at alle i styret kan lese over og godkjenne
før referatet sendes ut førstkommende mandag. Slik vil alle komponenter få økt innsikt i driften av Nabla, de vil
lettere kunne komme med innspill på aktuelle saker, og legge til saker styret ikke har kommet opp med.

På saker som omhandler planlegging av kommende arrangementer vil det ikke bli publisert diskusjonsinnlegg,
argumenter og avgjørelser for å opprettholde litt spenning rundt hva som kommer i fremtiden. Når
arrangementene derimot er satt, vil dette bli publisert i nyhetsbrevet som Anne snart setter i gang produksjonen
av.

Anne
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Eventuelt
Eventuelle
 Styrevors før immball: Middag 20.00, dørene åpner 19 så buss blir bestilt til 18.45 (Torleif). Vorset kan starte
16.30/17.00, inviter alle på gløs’ mailingliste tre uker i forveien. Datoen er satt til 29. august.
 Retningslinjer for å søke fond: send mail til fondmailen.
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Neste uke
Alle
 Andrea, Kristian, Olve, Anne og Marie stiller som hyttevakter på Studenterhytta på fredag for Online.
 Anne steller i stand vors kl. 14 på lørdag før Theaterlosjens 2. års gebursdagsfestligheter hvor de andre gjerne
må titte innom før de skal andre steder.
 Revyen skal ha generalforsamling.
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Kritikk av møtet
 Kort innkallelse.

Alle

