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Runde rundt bordet:

Ansvarlig

Anne: 
Har vært på HC og V&A sine immball. Veldig bra immball begge to! Deltok også på
UFOforedrag, og har svart på masse mails.
Olve: 
Har representert oss på immball hos HC på tirsdag og V&A på torsdag. Har også
gjennomført intervjuer med samtlige som har søkt BN.
Kristian: 
Holdt redaksjonsintervjuer og medarbeidersamtaler. Ellers godt på vei med
septemberutgaven til Nabladet.
Andrea: 
var på HC immball :D onsdagfredag arr.kom intervjuer, så gøy med et skikkelig
engasjert kull! Arrangerte 3000m på øya. UFO foredraget var interessant, siste forberedelser til
UFO tur, dog Norunn har stålkontroll der!
SivMarie: 
Har laga (not so)fancy faktura fordi vi skal få in kææsj, nåkka som e chill. Vært på
immball hos timini, der det va litt mor/fardrama (HCOmegaNabla etc), men vi vet jo alle at vi
har gitt fra oss eksellente gener til Timini! Deltatt på fullførbarneTV, der stemninga var høy
allerede, host, før BarneTV.
Kristine: 
Arrangert UFOforedrag og blestet for UFOtur med Norunn. Vært i kontakt med
Marianne Sjøholtstrand om ntnu.no. Jobbet med foredrag med Colin Wright og promotering av
StudForsk for Nabla. Gjennomført intervjuer til Educom. Representert Nabla på pHnockepHaest
og Spanskrørets immball og kost meg veldig!
Anders:
Har gjennomført intervjuer til webkom. Vært på HC og Volvoximmball. Deltatt på
UFOforedrag, 3000m og fullførbarneTV.
Hedda
: Har vært på immballene til HC og V&A, samt planlagt kjellerstyreopptaket. Har avtalt
diverse kvelder fremmover hvor kjelleren skal lånes av blandt andre koreolis, 5. klasse og NTNUI
basketball. Kjelleren ble lånt av vektorprogrammet fredag og var åpen for FFBTV lørdag.
Petter
: Vært på immballene til HC og Timini, med tilhørende gavefiksing. Tapt mot Scott (og
alle de andre) på 3000m, og fått med meg EduComforedraget om Hessdalenfenomenet.
Revyaudition gjennomført, og Nabladettekster skrevet.
Marie: 
Har representert oss på HC og V&A sitt immatikuleringsball, all ros til dem! Har
undersøkt skapsituasjonen nærmere og kommer til å sette i gang etter førstkommende møte. Er
fremdeles usikker på hvorvidt det er mulig å få til lesesaler for tek og biofysikk, da det har blitt
avslått flere år tidligere, men det undersøkes enda. Er også på saken om å oppklare reglement
rundt oppussing av kontoret.
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Godkjenning av dagsorden

Alle
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Ris og ros
Alle
 Ros: arrangering av 3000m, Full Før BarneTV, og educom for UFOforedraget. Styret for bra

representasjon
på imballene.
 Ris: Petter glemte kontortiden sin.
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Eventueltsaker
 Oppdatering fra kjellersjefmøtet
 Mojob 2.0
 Nablablog
 Kullfester
 Komitèdaljepremie og Abakus’ imballgave
 Bryllup

Alle
Hedda
SivMarie
Anders
Andrea
Petter
Marie
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Tema på inn/ut
 Hver komitè velger sitt tema.

Alle
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Gobi
Anne
 Vi velger å takke ja til en slik Gobi konto for Nabla og det vil være mulighet for fem personer å

administrere
denne brukeren. Anne mailer og ordner dette.
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Historiske datoer
Anne
 Det har kommet en forespørsel om historiske datoer, i dette tilfelle helt spesifikt immatrikuleringsballet i

1975.
Vi har ikke et register for slike datoer og Petter undersøker nærmere med Kristoffer og jubileiumskomitèen
hvor langt tilbake i tid og hvor grundig de gikk til verks. Dersom det finnes registere på lageret eller kontoret
som ikke ble gjennomgått i forbindelse med jubileumet vil styret se nærmere på saken og starte opp en en
Historiekomitè i forbindelse med oppussingen av kontoret til våren.
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Nablafacebilde
Anne

For øyeblikket er julekortbildet til det gamle styret coverbildet til linjeforeningen på facebook. Dersom dette
skal erstattes må det nåværende styret finne et tilsvarende alternativ, noe vi ikke har i skrivende stund. En
mulighet er at styret bytter hver gang det lages et nytt julekort, men da vil dette overlappe styreårene. En
annen
mulighet er å skaffe noe som er mer generelt for Nabla eller et fellesfoto med flere komponenter en kun
styret.
Diskuteres mer utenfor møtet.
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Eventuelt
Eventuelle
Oppdatering fra kjellersjefmøtet
Hedda
 Fool Moon 26. sept. hvor det nye kjellerstyret tar over driften og festen samkjøres med Labamba.
 Berging har ført til mye herverk den siste tiden og gjenstander mistes under frakt mellom kjellerne. Reglene
må skrives om og det må informeres grundigere til faddere, da det er i fadderperioden at de fleste opplæres til
berging.. Et forslag er at det kun skal være lov å berge pyntegjenstander.
Mojob 2.0
SivMarie

Mojob har laget en oppgradert versjon og ønsker at vi igjen skal promotere dem. De har derimot ikke betalt
oss for den forrige promoteringen og har nå sunket andelen vi tjener per nedlastning, så vi avventer til vi har
mottat betaling.

Nablablog
Anders
 Webkom ønsker å sette i gang en blog hvor alle komitèene kan oppdatere på sine egne vegne. Bloggen vil
driftes gjennom nabla.no hvor man kan trykke seg inn på de ulike komitèene. Det vil bli en mye mindre
høytidelig formidling av den daglige driften av Nabla og forhåpentligvis skape enda større engasjement hos
komponentene. Kjempeidè webkom! Vi vil sette i gang med dette!
Kullfester
Andrea
 Andrea og arrkom har planlagt kullfester, men Kristoffer og 5. klasse har visst allerede avtalt med
kjellersjefen
og arrkom har høsten full av andre arrangementer, så resten av kullfestene vil holdes på våren i stedet.
Komitèdaljepremie og Abakus’ imm.ballgave
Petter
 Den nye premien vil være en billett til julebordet.
 Marie blester om Abakus sin imballgave som var en app hvor du kan finne ut hvor du er og korteste veien
til
kjelleren.
Bryllup
Marie
 Placebo vil etter fredag vite hvor mange ekstraplasser vi får, men vi stiller sterkt etter forespørselen vår.
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Fremover
Alle
 Kontortider, kjellerens opptaksfest, kranglemøte, kontorfest og gaveoverrekkelse med Spanskrøret,

UFOtur,
badekarpadling, og innutfest.
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Kritikk av møtet

Alle

