
Styremøte 07/09/15 

   
Saksnr.        Sak                                                                            Ansvarlig 

 
0  Runde rundt tastaturet: 
  Olve: Case med Accenture ble gjennomført på torsdag. Fikk også forhandlet frem blæstegebyr for plassene vi  

fikk igjennom bindeleddet samme dag. Har vært på vårt eget og Delta sitt imball, samt opptaket vårt. 

 
Andrea: gjennomførte imm.ballet 2015! En fantastisk kveld, vi får så god respons fra både Samfundet og 

deltakerene! Nå gjenstår bare litt økonomi i etterkant. Booket bane og laget event til 3000m neste lørdag. 

Hatt UFO-møte og laget UFOer til blest m/ Norunn og Kristine! Begynner å planlegge kull-fester, dog høsten 

ser ganske trang ut mtp UKA. Klar for intervjuer neste uke! 

 
Anne: Vært på opptak, samt det mest fantastiske immballet som noen gang har vært. Undersøker  
koppeprosjekt. Komitéinfomøtet var stor suksess! 

 
Marie: Arrangert opptak, deltatt på vårt helt fantastiske imball, kontaktet eldre studenter for å undersøke  
mulighetene for et fysikkland og lesesalplasser for tek- og biofysikk nærmere.  

 
Kristian: Jobbet med utgaven. Planlagt spørsmål og satt opp tider til komiteopptak og medarbeidersamtaler.  
Skrevet sang til HC.  

 
Kristine: Vært på fantastisk Nablaimmball! Og representert på Hybrida og Omega sine. Hatt mye kontakt 

med tysk utvekslingselev som vil bli en del av Nabla. Vært på komiteinfomøte og satt opp intervjuer til 

Educom.  

 
Hedda: Hadde en fantastisk dag på onsdag, utrolig stolt over Andrea, nye komponenter og hele Nabla!  
Kjelleren var åpen for styrevorse, Besse og Stine gjorde en super jobb da :) Veldig gøy å være på infomøte 

om komiteer, spesielt ettersom så mange nye komponenter er gira på kjellerstyret! Semesterets første 

fredagskveld på kjelleren var magisk, folk fra alle trinn dukket opp og det var god stemning både på 

dansegulvet og i buret. Jeg var med på å representere Nabla på Deltas immball på lørdag og avsluttet uken 

med å vaske kjelleren :) 

 
Petter: Vært på opptak og tidenes immball, med tilhørende forberedelser i form av taler og begrunnelser for 

utnevning av to nye æreskomponenter. Kalt inn til fondstyremøte.Ordnet Deltabling. Vært på Deltas immball. 
Infomøte for komitéopptak, med overveldende engasjement fra førsteklasse. Vært på utrolig koselig vanlig  
kjellerkveld. Laget en gruppe som skal samle alle nablastyrer, for å tilgjengeliggjøre erfaringer, tradisjoner og 

erindinger. 

 
Siv-Marie: Har betalt ut de siste betalingen fra fadderperioden. Deltatt på tidenes immball med Nabla,  
stemningsfaktor hos Delta og kos hos Hybrida. Blitt SYKT imponert over fantastisk oppmøte på komitémøte 

og høre rykta om tidenes tall for antall interesserte nye komitémedlemma. Va også på møte med Kristine ang. 

StudForsk.  

 
Anders: Vært på Nabla- og Deltaimmball. Fått mange nye søkere. Fikset flere bugs på nabla.no. Vist at jeg  
også kan være høylytt på opptaket. Planlagt intervjuer. 

 

 

 



 

 

 
1                   Godkjenning av dagsorden                                     Alle 

 
2  Ris og ros       Alle 
  - Andrea og hennes komitè for tidenes imatrikuleringsball! Det har aldri kommet så mange fantastiske  

tilbakemeldinger som i år. Marie og hennes fadderkom roses også for vel gjennomført opptak. Ingen  
ubehageligheter med pressen, selv med kongelig besøk samme dag. 
- Ros til alle engasjerte komponenter på tvers av trinnene for ekstremt godt oppmøte på årets 

informasjonsmøte  
om komiteene!  
- Alexander for koselige filmvisninger i S1 etter infomøtet. 
- Komitéledere for gode appeler for sine komitéer. 
- Petter for oppstart av en alumnigruppe for tidligere styremedlemmer.  
- Kristian for en helt magisk sangopptreden og komponering av imballgaven til HC!  

 
3  Eventueltsaker       Alle 
  - Dato for kranglemøte. 
  - Forespørsel om å endre dato for UFO-turen da den kolliderer med badekarpadlingen. 

 
4  Mail        Anne 
  - Kort info: dersom vi svarer på mail skal hele styret via nabla-mailen inkluderes i første svaret så vi ser at  

saken er tatt hånd om. Deretter går videre korrespondanse mellom kun de to partene.  

 
5  Komitédalje og styrebånd      Anne men egentlig alle 

- Oppsummert ønsker styret å bestille et nytt design til styredaljene og ta i bruk de nåverende styredaljene 

som komitèdaljer. Det vil da være en mulighet å skrive “engasjert komponent” eller noe liknende for å skille 

disse fra de gamle styredaljene. Dersom det bestilles et nytt design til de fremtidige styredaljene vil alle 

tidligere styremedlemmer kunne kjøpe disse om det er ønskelig.  
- Kristoffer Hunvik ga Anne en kort oppklaring i hvor fargekombinasjonene på båndet og fanen kommer fra, 

noe som også vil bli tatt hensyn til dersom daljene forandres. Endres styrebåndsfargene, må også øvre del av 

daljene endre farge. Tidligere var det slik at mange av styrene hadde tilsvarende bånd som Nabla, altså røde 

med hvite striper i ytterkantene, men deretter har ulike styrer valgt å bytte mens Nabla har bevart fargene. Det 

kan da tilsynelatende virke som at det er fanens farger som egentlig er Nablas farger, altså gul/gull og mørk 

blå. Saken undersøkes videre når vi mottar et forslag til daljedesign. 

 
6  Inn-ut (dato?)       Anne 
  - Mandag 21. sept. på kjelleren. 

 
7  Koppegøy       Anne 

- Etter inspirasjon fra Abakus ønsker Anne å gjennomføre et koppeverksted slik at alle som ønsker kan 

designe sin egen kopp som kan stå på kontoret, på lesesal eller tas med hjem.  
- Det ble avgjort at dette skal bli holdt i forbindelse med åpningen av kontoret etter oppussingen.  
- Anne og Marie undersøker muligheter for oppussing i løpet av høsten og webkom skal rydde så mye som  
mulig av ledninger og annet utstyr som er ute av drift i løpet av kort tid. 

 

 

 

 

 



8  Printer        Marie 
  - Det er kommet ønsker om tilbakebetaling dersom en har lagt ut store summer for printing i forbindelse med  

drift av linjeforeningen.  Petter undersøker mulighetene for et Nabla-printerkort og om det er mulig å 

overføre printerpenger mellom studenter.  

 
9  Delta<3        Anne 

- Etter mange varme prater på diverse festligheter så ønsker Nabla å offisielt erklære seg som Deltas 

storebror. Det virker som at fadderbarn i Delta læres opp til å mislike Nabla,, og vi ønsker dermed en slutt på 

dette. Det kan nå heller bli en broderlig kjærlighet med det lille hatet det medfører.  
- Tid, sted og anledning må vi komme tilbake til.  

 
10  Nablagenser       Siv-Marie 
  - Siv-Marie står i spissen for dette, Marie har kontakt med firmaet som styret har benyttet seg av de to siste  

årene, og Anne ser nærmere på Mannhullets design som er svært flott! 

 
11  Lipton 2 år (frist fredag), Erudio 10 år (frist torsdag) (UKE-revy?) Anne 
  - Påminnelse om frister for påmeldning og betaling. Nærmere avtale om hvem som drar tas etter møtet. 

 
12  Møter på kontoret?      Petter 
  - Forrige semester avgjorde styret at alle komitèmøter skal holdes utenfor kontoret for å sikre at dette så ofte  

som mulig kan være et oppholdssted for den gjenge komponent. Styret har nå møter kun èn gang i uken på  
mandager kl. 14.15 og anser dette som et svært lite problem. Møtene vil fremdeles holdes på kontoret.  

 
13  Opptakskaret       Petter 
  - Delta har forgrepet seg på vårt opptaksbadekar, noe som er imot alle regler i forbindelse med  

badekarpadlingen. Skadeomfanget må undersøkes nærmere, skadeomfanget kartlegges og deretter vil Nabla  
søke BadCom om en passende straff. En offentlig beklagelse, rengjøring og reparasjon hvor Nabla får filme 

det hele høres i første omgang ut som en god idè. 

 
14  Skap        Siv-Marie 

- Det vil bli skrevet en ny kontrakt/avtale med NT-fakultetet som innebærer at Nabla går over alle skap èn 

gang i året. Når kontrakten kommer og alle detaljene er klare vil det bli satt en ny frist for registrering av skap 

på boksiden på nabla.no og deretter vil alle skap som ikke er registrert klippes over og innholdet bli 

oppbevart på lageret i 6mnd før Nabla kan gjøre hva de vil med det. 

        
18           Eventuelt       Eventuelle 
  - Dato for kranglemøte: fredag 18. sept. kl. 16. 
  - Forespørsel om å endre dato for UFO-turen da den kolliderer med badekarpadlingen. Andrea beklager at det  

kolliderer, men at datoen måtte bli satt før sommerferien og at det dessverre ikke er noe en kan flytte på. De 

som er tilskuere under padlingen vil rekke bussen, men de som padler selve flåten må rydde etterpå og vil 

dessverre ikke rekke bussen til Hessdalen. En mulighet er om de ordner seg slik at de får noen andre til å 

rydde for seg så  
de kan løpe til bussen når de er i mål. 

 
19            Fremover                                                               Alle 

- Immball hos HC, V&A, Timini og Spanskrøret.  
- Motivasjonsforedrag, full før barne-TV og 3000m. 

   
20  Kritikk av møtet                                                       Alle 

 

 


