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Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde rundt bordet
Alle
Andrea
Mandag hadde vi møte med de nye arr.kommerene, og påfølgene møte med åreteam og jacoteam. Vi har søkt
Stud.hytta om å ha jaco der. Ellers lite arr.kom relatert som har skjedd denne uken, vi planlegger en
sosialkveld ila oktober. Var så vidt med å klippe skap, og har etter dette hjulpet sure og sinte folk hente
tingene sine på lageret. Cred til klipperene, det var en stor jobb!
Olve
Møter har gått som vanlig og alle de nye har begynt med ringing. Har sammen med Timini, HC og Emil
forhandlet frem ny pris for IFEbedpresen til våren.
SivMarie
Sendt avgårde enda et brev til DnB og håpe at de nu faktisk fikse ting. Har satt kæsj i banken. Klipte skaaap
med masse flenkisa. Hadde min første kontortitd i høst.
Anders
Gjort forbedringer på nablasiden. Webkom bruker nå slack. Maser mer på komitéen nå. Planlegger koietur.
Skal snakke med hver gruppe for seg og ha Hvørksjåp. Strammer generelt inn. Blitt intervjuet om
bokskapsaken.
Kristian
Endelig fått ut septemberutgaven! Hadde sosial idemyldringspizza med redaksjonen på tirsdag, slipp på
onsdag og tekstfordelingsmøte for oktoberutgaven på torsdag. Pengene fra frifond skal nå være overført til
hovedkonto.
Kristine
Mailet med Studforsk om penger. Info på ntnu.no er endelig endret! Vært på koselig planckleggingskveld. I
Educom jobbes det med å finne nablakomponenter til utvekslingsforedraget i slutten av oktober.
Hedda:
Jeg har gått igjennom oversikten over hvor mye penger som er utbetalt til kjelleropppussing. Jeg har også
snakket med Emil om økonomisk forhold mellom kjelleren og bryggergruppen.
Jeg har satt opp et forslag til ølskjema på kontoret og utarbeidet et system rundt det. Kvektorene har hjupet
til med å kjøpe øl til kontoret.
Kjellerstyret har lagd nye drinker og drinkkart. Kjelleren var åpen for 5. klasse fest den 28.09, revyen lånte
den den 1.10 og vanlig åpning 2.10.
Petter
:
Vasket og ryddet på kontoret, samt fikset vaskeliste, ordensreglement og vaskeutstyr. Vært på Petters
idémyldringspizza med redaksjonen, kost meg med nytt Nablad og vært på redaksjonsmøte. Utviklet noen
idéer til Nablarevyen og vært på øving og revyfest. Photoshoot med Skråttcast. Vært på UKErevyens
bypremiere med andre linjeledere. Blitt mye oppringt angående klippede skap, og vært en del turer på lageret
for å hjelpe folk med å finne tilbake tingene sine.
Marie:

Storhandlet inn til kontoret, hatt kontortid, og ikke minst klippet skap og gått over dem med NTfakultetet for
godkjenning. Deretter har det stort sett gått i å svare på mildt sagt aggressive mail og sittet vakt på kontoret
for å følge folk ned på lageret for å finne tingene sine.
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2

Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
 Ris: 
Anders for sent til møte (Ros for prikken som kommer oss alle til gode)

Ros: 
Petter for vasking av kontoret. Anders får masse ros fra oss og ikke minst Alexander for ubeskrivelig
fort fiksing av Skråttkastsiden på nabla.no. Anne for nyhetsbrev, Kristian for Nabladet, Anne for
Planckeleggingskveld med kanelboller og resten av styret for alle de gode ideene som kom frem denne
kvelden. Revyen for gangsterfest på kjelleren. Bra jobba til alle som hjalp til både under klippingen og i
etterkant når folk vil bli fulgt på lageret!

3

Eventueltsaker
Mail
Dato
Øl på kontoret

4

Maxwells’ kæsj
Siv

SivMarie har funnet 20.000, på en konto som tilhører det oppløste Maxwells muntre musikanter. Det ble
avgjort at hun tar kontakt med Gravitones som er de naturlige “arvtakerne”. De har også flere medlemmer
som er tidligere Maxwellere og sammen med SivMarie finner de en løsning. Koreolis har søkt om penger fra
Nabla, så en mulighet er å dele med dem.

5

Styremøtetidspunkt
Petter
 De tidligere fredagsmøtene var mer avslappet og hadde en litt lettere stemning, så kanskje vi skulle byttet
tilbake? Fordelene med et mandagsmøte er at til tross for at mange skal videre og at det kan skape en litt
stressende stemning, så medfører det også effektive og saklige møter.
 Det eneste tidspunktet som passer på fredager er derimot kl. 16 så alle ble enige om at mandag er det beste
alternativet denne høsten, så kommer vi tilbake til byttingen av tidspunkt til våren igjen.

6

Kort oppdatering: betaling fra skapklipping
Marie
 NTfakultetet var svært fornøyd med jobben som ble gjort og ingen farlige gjenstander ble funnet hverken
under vår klipping eller gjennomgangen med fakultetet. Vi må sende faktura på jobben vi har gjort for å
motta betaling. Dette vil skje når fakultetet har funnet en passende fakuramal til oss. Bra jobba til alle som
hjalp til både under klippingen og i etterkant når folk vil bli fulgt på lageret!

7

Neste komitéledermøte
Petter
 Både Petter og Anne reiser bort den/de kommende ukene og vil ikke være tilstede på det kommende
styremøte. Derfor vil vi utsette det neste Komitèledermøte til uken etter, til tross for at det blir over en måned
siden sist. På den måten kan alle saker som angår leder og nestleder og generelt hele styret samlet (eks.
Planckuken) tas på samme møte uten mellomledd.

8

Konfidensiell

9

JouleBohrinnslag og julekort
 Idèer tas på drive.
 Styret vil også gjenta suksessen fra i fjor med julekalenderfremvisning.

Alle
SivMarie
Olve
Hedda

Anders
Petter

10

Eventuelt
Eventuelle
Mail
SivMarie
 COWI kårer også i år Gløshaugens klokeste hode ved Harald Eia. Linjeforeningene med flest stemmer får
stille med en representant i konkurransen og vinneren står igjen med 20.000,. SivMarie tar seg av
facebookblesting, og alle andre bidrar.
 Penger ved en eventuell seier vil hovedsaklig gå til kontoroppussing og/eller Planckuken og liknende.
Dato
Olve
 Olve informerer om at selv om datoen 5. november ikke er holdt av på nabla.no så har de fått bekreftet
boligkjøperkurs nå så ingen andre på planlegge arrangementer denne dagen.
Øl på kontoret
Hedda
 Hedda har fikset en hvit perm i skapet på kontoret med håndjern på som inneholder skjemaene man må fylle

ut
dersom man skal drikke på kontoret. Dette innebærer bl.a. en edruvakt som teller øl i for og etterkant og må
betale det eventuelle avviket, og et ansvarlig styremedlem som har godkjent eventen og som skal telle over
dagen etter. Vi minner også på at dersom det skal drikkes på kontoret må dette søkes om til byggsikring på
forhånd.
 Reglementet skal henges opp på kjøleskapsdøren for alle til å lese og bongsystem på 100, skal innføres.
Brukte bonger kan legges i den hvite pengekassen, og det vil bli kjøpt inn en ny pengekasse med lås for
salget av bonger.
11

Fremover
 Oktoberfest, UKA og kontortider.

Alle

12

Kritikk av møtet
 Ros: effektivt og kjapt!

Alle

