Møtereferat for komitèledermøte i Nabla 19.10.2015
Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde rundt tastaturet

Alle

Alexander: 
ProKom har jobbet med flere prosjekter samtidig siden UFOtur promoen til Arr.kom. Akkurat
nå jobber komitéen iherdig med Kjellerstyret for å få godkjent et geofilter til Snapchat som besøkende av
Kjelleren kan bruke. I tillegg legges det opp til filming av en humoristisk instruksjonsfilm av hvordan man
registerer bokskap på nabla.no tirsdag 20. oktober. ProKoms utstyr vil også bli brukt torsdag 22. oktober til
filmingen av en Skråttcastvideo. Detaljer er hemmeligstemplet.
Skråttcast har kommet godt i gang med sesong 4 og jobber iherdig for å få til et mer interaktivt program.
Detaljer er hemmeligstemplet, men forhåpentligvis vil programmet kunne utnyttes ekstraordinært i nærmere
fremtid.
Nablarevyen har tatt pause under UKA, men har likevel gitt tilbud om koietur, visning av Nablarevyen 2015
og UKErevyfest etter kollektiv ferdsel til UKErevyen. Pausen begynte etter at enighet om revyplottet fant
sted 1. oktober raskt etterfulgt av temafest på Kjelleren. Koieturen til Heinfjordstua var en suksess med 44
revymedlemmmer spredd over de 20 sengeplassene. Nablarevyen har markert seg mer på sosiale media som
Twitter, Snapchat og Gobi, og har tett kontakt med Webkom for å rennovere hovedsiden revy.nabla.no.
Revygensere er under bestilling, bandet har kommet i gang med låtvalg, og standplasser er bestilt i ukene før
revydatoene 24. og 25. februar.
Runar: 
Excom kull13 har gjennomført påmelding til Japanturen; vi blir 62 på tur. Fly og hotellbiletter er i
boks og datoene satt. Kompendiesalget er godt i gang. Leder (Runar Skagestad) og faglig ansvarlig
(StigMartin Liavåg) hadde i starten av oktober møte med reiselederne (Andrea Riebler og Randi Holmestad)
der vi diskuterte deres potensielle kontakter i Japan med tanke på å organisere faglig opplegg. Det å finne
faglig opplegg er den store oppgaven for øyeblikket.
Emil
: Bryggegruppa starter opplæring av de nye medlemene denne uka. Det har også blitt lagt inn et arbeid
for å få oversikt på økonomien i bryggegruppa, og vi venter på å få en egen konto. Nablas bryggegruppe har
også blitt medlem av et nyopprettet bryggeforum for alle bryggegruppene på gløshaugen hvor det utveksles
erfaringer og planlegges samarbeid.
Håkon:
The Gravitones har avholdt to vellykkede konserter, én for EMIL og én for Nabla, begge i
fadderperioden. I november har vi to konserter, én på Låfte (hybel) på Samfundet og én under Nablas
Joulebohr. I september tok bandet opp to nye musikere, bassist Joakim Olsen og vokalist Karine Foss. Da
vårt tidligere gratis øvingslokale på Samfundet ble opptatt pga. oppussing og UKA har vi startet
øvingskontrakt (700, per mnd) med AKKS Trondheim på Buranhus Musikksenter. Dette medfører utgifter
utover bandets post på Nablas budsjett, som har ledet oss til å søke om penger hos Frifond og
Voksenopplæringsmidler gjennom AKKS, samt be om hjelp fra Nabla. Nablas styre og økonomiansvarlig har
vært imøtekommende og gitt bandet økonomisk trygget, noe som settes pris på. Vi søkte også til Nablafondet
for penger til bassgitar og mikrofonpakke, en søknad vi fikk innvilget.
Petter:
Vært bortreist, og kun rådført der det har vært nødvendig.

1

Godkjenning av dagsorden

Alle

2

Ris og ros

Alle

 Ros: Kjelleren for Beerpongturnering. Hele styret og gavmilde studenter for en veldig vellykket
TVaksjoninnsamling.
3

Eventueltsaker:

Alle

4

Essensiell økonomisk støtte til ProKom

Alexander

 Prokom låner stort sett alt utstyr, men har ingen inntekt til å dekke disse utgiftene. For innkjøp av
permanent
utstyr trenger de omtrent 15002000kr. Løsningen ble å søke til fondet.
5

Planckuka

Anne

 Planckukebrygg ønskes! Bryggegruppa fikser. Resten av sakene skulle omfatte Koreolis og Gravitones,
men
det tas personlig med deres kontaktpersoner, da de ikke møtte på dagens komiteledermøte.
6

Liveshow Skråttcast

Alexander

 Arrangementet på kjelleren i fadderperioden ble en stor suksess og det vil gjerne gjentas, men det koster
1000kr for å leie mikrofoner hver gang. Løsningen blir å holde et liveshow på kjelleren med inngangspenger
på
ca. 50, og dermed tjene inn til å holde flere show.
7

JouleBohrekslusivitet

Petter

 Konklusjonen ble publisert på facebook med denne formuleringen:
Nablas JouleBohr har tradisjonelt vært et arrangement kun for komitémedlemmer. I år ser vi at pågangen er
veldig stor – større enn vi var forberedt på ut fra erfaringer fra tidligere år. I tillegg ser vi at måten folk
engasjerer seg i Nabla på har endret seg de siste årene, og at det er mange som bidrar med mye, og har bidratt
med mye, uten å gå under kategorien «komitémedlem». Etter å ha tatt diskusjonen på dagens
komitéledermøte, velger vi å åpne JouleBohret for alle. Det slippes minst 30 nye plasser på torsdag, og disse
er åpne for absoulutt alle komponenter. Det jobbes med å få tak i flere plasser.
Takk for innspill vi har fått i denne saken! Skulle gjerne tatt diskusjonen tidligere, men slik det er nå står vi
mellom å fjerne ekslusivitetet fra de resterende plassene, eller å ev. vente til neste år med å gjøre det til et
åpent arrangement.
Vi håper dette vil gjøre årets JouleBohr til et ekstra koselig et, og gleder oss alle enormt til en koselig middag
i godt Nablaselskap.
8

Eventuelt

Eventuelle

9

Fremover

Alle

 Halloweenverksted: Undersøker muligheten for å holde dette på kjelleren før selve arrangementet dette
året.

Juleverksted og Juletrebordfest på kjelleren: satt til 20. november.


Ellers koietur for webcom, kontortid, 3000m og Marie er bortreist neste møte, så Anne refererer.

10

Kritikk av møtet
Alle
 Ikke møte i september, men på den annen side ble det holdt krangemøte hvor småsaker og oppdateringer for
hverandres komitèdrift ble utvekslet.

Møtereferat for styremøte i Nabla 19.10.2015
Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde rundt tastaturet

Alle

Laget

Andrea: 
ordnet med julebord, meny, forhandlet pris og er igang med å ordne utstyr og bil til gravitones.
event for 3000m og leid bane, på Scott sitt initiativ! :D ellers lite komitearbeid. Sto på stand for tvaksjonen.
Minimøte med gobikontakten om Nablakontoen.
Olve: 
stått på stand for tvaksjonen. Ellers har det vært en rolig uke for bedkom og eureka,men vi begynner å
planlegge litt rundt det praktiske på eureka.
Anne: 
Har vært på ferie i en knapp uke. Stått på stand for TVaksjonen, og vært i Midtbyen med det vi tjente
inn. P3folka var sinnsykt imponert! Møtte og guidet en gjeng fra 00kullet rundt på Gløs, i tillegg til å
introdusere noen av dem for både beerpong og Grusomme Geir på kjelleren.
Kristian: 
Brukt mye tid på arbeid med oktoberutgaven, skriving, tatt bilder, layoutdelegering etc. Ellers vært
med og stått stand under TVaksjonen.
SivMarie: 
Sto på stand for TVaksjonen og avleverte cash i sentrum. Kult at Nabla blei broadcasta på P3!
Har starta med å prøve å få full oversikt over årets utgifter og inntekter.
Hedda:
Kriten til det gamle kjellerstyret har blitt innkrevd og jeg har enda en gang minnet alle som la ut
penger under opppussingen at de må levere inn skjemaer til Siv.
Jeg har fått tilgang til nettbanken til kjelleren og hatt møte med Ragna der vi snakket om hvordan vi vil
organisere kjellerøkonomien fremover. Jeg har også vært på møte med de andre kjellersjefene og SiT. Der ble
vi informert om at det er lenge siden SiT har mottatt så mange kjellerklager som de har gjort denne høsten.
Vi diskutere regler og oppførsel på Moholt generelt. Mandag 19.10 kl 11 skal vi ha møte i kjellerstyret der vi
skal diskutere blandt annet økonomi og informasjonen jeg fikk på møtet.
På kjelleren har det vært bursdagsfeiring for Bohr og beer pong turnering. Jeg er veldig fornøyd med
innsatsen til temasjef Martine!
Anders: 
Har laget julekalenderbackend og quizapp for nabla.no. Har endret strategi for opplæring.
Kristine: 
Har hatt kontortid og stått på vaffelstand for tvaksjonen, samt å levere pengene i sentrum. Veldig
stas at de satte så pris på det! Ellers har det vært en rolig uke med tanke på komitearbeid, men har jobbet litt
med foredragene som skal arrangeres fremover.

1

Godkjenning av dagsorden

Alle

2

Ris og ros

Alle

3

Eventueltsaker?

Alle

4

Referat fra SKE på nabla.no

Anders

 Marie fikser.
5

Juletrefest på kjelleren dato?

Hedda

 Satt til 20. november.
6

Endringer i pengerutiner på kjelleren

Hedda

 Oppsummering fra møte med kjellersjefer og SiT: Det skal innføres patruljer som sjekker om folk tisser,
spyr eller drikker ute, med størst fokus på tissingen. Kjelleren skal skaffe et bankkort slik at pengene blir satt
inn etter hver kjellerkveld. Fadderperioden må også ligge i bakhodet når regler for kjellerne skal skrives ned.
7

The famous grouse

Kristian

 25års jubilantene ga oss en The famous grouse da de besøkte oss. Den skulle overrekkes til kjelleren.
8

Pengepott fra COWI

SivMarie

 Hovedsaklig til kontoroppussing, men overskuddet kan også gå til Nablas budsjett der det er huller.

9

JouleBohrunderholdning

Alle

 Blir en overraskelse for dere iherdige referatlesere.
10

Slack

SivMarie

 Vi gir Slack en sjanse til. Da må alle engasjere seg, være aktive og ikke minst installere appen på mobil da
man
blir mye mer tilgjengelig der enn på pc. Det er generelt en mer oversiktlig arena enn facebook.
11

4.november SiT

SivMarie

 Møte med mat fra linjeforeningsmenyen. De som er interessert melder fra til Anne i løpet av dagen og hun
svarer på mail.
14

Eventuelt

Eventuelle

15

Fremover

Alle

 Juleverksted og Juletrebordfest på kjelleren: satt til 20. november.
 Ellers koietur for webcom, kontortid, 3000m og Marie er bortreist neste møte, så Anne refererer.

16

Kritikk av møtet

Alle

