Styremøte

17/08/15

Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Immball:
Gjennomgang av kveldens program: (Kopi av Andreas’ arrangementsbeskrivelse)
Evenementet starter med vors kl 17-19 på Klubben. Rundhallen vil være åpen hele kvelden, 20 kr for
garderobe. Kl. 19 åpner dørene til Storsalen, hvor en fantastisk kveld venter oss. Kl. 20 serveres maten.
PÅMELDINGSFRIST og BETALINGSFRIST SØNDAG 23.august. Eneste gyldig påmelding er via denne
siden (om du har spesifikk avtale med arrsjef/immballsjef kan du se bort ifra dette). Betalingen skjer til
kontonr.: 1503 13 57400, merk betalingen med navn og trinn/klasse.
Programmet for kvelden er spekket med flotte Nablarelaterte innslag. Kl. 00 kommer selveste Gravitones på
scenen i Storsalen.

0.5

Runde rundt bordet:
- BN-leder: Hatt en fin sommer. Vært på bli-kjent-fest og den festen på onsdag.
- Leder: Vært på sjukt spaceopplegg i sommer. Lært mye som også kan implementeres i Nabla.
Kort velkomsttale til førsteklassingene, etterfulgt av kontorpost på bli-kjent-rebusløpet. Vært med på
fadderopplegg. Tatt bilder under arrangementer og fikset facebookposter.
- Arrangementsansvarlig: Immball, vors og dansekurs.
- Økonomiansvarlig: Har fiksa masse inkassovarsel fra over sommeren. Skumle greier, men det ordna sæ.
Deltatt på det aller meste av fadderopplegg. Vært en av de ansvarlige under rebusløp og bumperz i
fadderperioden, og synes årets fadderkidz e sykt engasjerte. Har trua på dem! Kredz til kjellerstyret, med
Hedda i spissen, for fantastisk oppussing av kjeller’n!
- Kjellersjef: Postet litt fra Nablaface. Videresendt kjellerleiefakturaen til Siv-Marie. Organisert innkjøping av øl
til kontoret. Brukt mye tid sammen med Tina og andre i kjellerstyret på å få kjelleren ferdig til bli-kjent. Blitt
ekstremt imponert over Emil som har BYGGET et kjøleskap og tappekran. Grilling ved festningen
Faddergruppepresentasjon. Brukt veldig mye tid sammen med våre fantastiske, ekstremt gira, festglade, vi-taralle-på-partyhatt-og-skriker-ehrenfestheiaropet-på-byen fadderbarn. Hatt kjelleren åpen på bli-kjent,
ehrenfest/ærenash kveld, tyrker-kveld, toga mm. Organisert bar- og ryddevakter. Fått sammenbrudd pga
securitas og løpt rundt på moholt med andre stressa kjellersjefer. Blitt reddet av Alexander. Jentekveld på
kjelleren (veldig bra insj, men vedig laber stemning blandt fadderbarna som møtte opp).
- Nestleder: Hatt kont. Feiret ferdig kont. Blitt imponert av kjellerstyrets innsats. Deltatt på grilling, bli-kjent-fest,
faddergruppestuff, togafest, rebusløp, bumperz og jentekveld. Organisert kull15 i ei Facebookgruppe og mekka
litt innlegg fra Nablasiden. Svart på masse mails i sommer.
- Ambassadør: Fikset ferdig førsteklasseforedrag (takk til Anne). Planlagt/ordnet høstens tidligste aktiviteter
(Pythonkurs + UFO-foredrag). Purret på ntnu.no-endringen. Vært med på toga og jentekveld! Imponert over
kjelleroppussingen.
- Faddersjef/sekretær: Vilt lang sommerferie og har generelt bare jobba med fadderperiodeting både i den og
siden!
- Websjef: Lagd Skråttcast-side på nabla.no. Lagd revyside. Begynt/tilrettelagt for BN-side. Masse tekniske
forbedringer på nabla.no. Sannsynligvis rekruttert noen nye til webkom. Planlegger høsten for webkom. Bar-tilbar-opplegg.
- Redaktør: Vært med på alt av fadderopplegg så langt, prøvd å være med litt forskjellige grupper. Fikset
velkomstutgaven tidligere i sommer og gjorde layouten til “Matblekka” uka før fadderperioden. Ellers søkt frifond
om pengestøtte og planlagt litt av høstens innhold.
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Godkjenning av dagsorden

Alle

2

Ris og ros

Alle

- Anders får “største rosen noensinne” for skråttcastsiden. Hedda og kjellerstyret for oppussingen av
kjelleren. Marie og komiteen for fadderperioden. Andrea for stålkontroll på imballet. Nabla With Amplitude
for rå låt! Kristian og redaksjonen for velkomstutgaven av Nabladet.
- Generelt alle engasjerte Nablakomponenter for strålende oppmøte!

3

Eventueltsaker?

Alle

4

Æreskomponenter

Petter

- Konfidensielt. Petter ordner oversikt over engasjementene deres og lager taler.

5

Komitéopptak

Petter

- Setter en passende dato etter imballet slik at alle intervjuene og kjellerstyreopptaket kan holdes uken etter.

6

Forkammeret til lageret (forespørsel)

Petter

- HC ønsker lagerplass. Vi skal holde kontakten og finne en løsning.

7

Kjapt om immballgaver

Petter

- Hold prisen til under 200kr og vær kreativ! Lag gjerne noe kreativt og tradisjonelt på egenhånd!

8

Immball blest

Andrea

- Marie sender mail med Seip. Hele styret stiller i studentergalla.

9

Satsing på sosiale medier?

Petter

- Utsatt sak til neste uke.

10

Securitas

Hedda

- SiT har leid securitas for hele fadderperioden. Hele styret og kjellerstyret passer på å ta felles ansvar for å
prate med dem på kjelleren, adlyde dersom de ber oss minke antall folk, og evt stille som dørvakter. Dette er
et fellesansvar alle tar på seg, ikke kun kjellersjefen.

11

Øl på kontoret

Hedda

- Det går veldig mye øl utover styredriften. Petter skal undersøke hvilke regler som gjelder for kjøp og salg
av
øl på kontoret og regler vil bli sendt rundt. I tillegg må Hedda legge ut mye når penger legges løst på kontoret
og forsvinner så dette kan ikke fortsette! Komiteene må eventuelt stå for innkjøp av øl selv. Dersom det skal
drikkes på kontoret må byggsikring få mail en uke i forveien.

12

Endring i strukturen til kjellerstyret

Hedda

- Hedda ønsker å innføre en gruppe med gamle kjellerstyremedlemmer som kan stille opp dersom det trengs
ekstravakter eller dersom noen ønsker å leie kjellerens lokaler til private arrangementer så er dette en gruppe
mennesker som kjenner reglene.

13

Daljekonkurransen

Petter

- Det vil bli lagt fram nytt forslag. Kommer tilbake til dette.

14

Kontortid + styremøter høst 2015

Alle

- Det doodles.

15

Klipping av skap - problemer med registrering på nabla.no

Marie

- Siv-Marie sjekker om vi fremdeles får støtte for arbeidet.

16

Eventuelt

Eventuelle

- Olve hjelper til med musikk på swingkurset.

17

Neste uke

Alle

Fadderuke!

18

Kritikk av møtet

Alle

