
Styremøte 31/08/15 

 

   
Saksnr.        Sak                                                                            Ansvarlig 

 
1                   Godkjenning av dagsorden                                     Alle 
2  Ris og ros       Alle 
3  RRT        Alle 

 

  Olve: Det blir holdt case med accenture på torsdag. Bra påmelding til tross for at det er dagen  

etter immball. Vi har fått 10 plasser (gjennom egen påmelding på nabla.no) til bindeleddet sin 

bedpres med mckinsey, også på torsdag og fullt. Har holdt første bedkommøte, men eurekamøtet 

ble utsatt.  

 

Andrea: ordnet med immball. Holdt første UFO-møte etter ferien. Begynner å planlegge julebord. 

 

Kristian: Holdt semesterets første redaksjonsmøte. Fordelt tekster og satt i gang arbeidet med  

septemberutgaven. Vært i kontakt med frifond.   

 

Petter: Hjulpet med å flytte Blåskift tilbake til kontoret. Vært på NT-ledermøte. Planlagt  

infomøte for komitéopptak. Forberedt immballtale og div. Vært på redaksjonsmøte. Vært på  

fadderopplegg.  

 

Siv-Marie: Snakka med DnB angående åpning av nye kontoer og endring av navn på  

kontoinnehaverne. (Kommer til å ta meg en del tid, så tar det etter immballsesongen.) Fiksa 

betalinger fra fadderperioden - kæsj flowing right out’ta that konto. KLAR FOR IMMBALL 

OMG!  

 

 

Kristine: Arrangert Pythonkurs. Arrangert motivasjonsforedrag med Haakon Bakka og Øyvind  

Hetland. Hatt høstens første møte i Educom, fordelt oppgaver. Vært i møte med NFK. Purret på  

søknad til foredrag. Snakket med Eurêka. 

 

Anne: Arrangert og gjennomført motivasjonsforedrag med EduCom. Vært på immballet til  

Placebo. Svart på masse mail angående skap. Hjulpet Blåskift tilbake på kontoret.  

 

Anders: Oppdatert nabla.no. Lagt ut revysiden på revy.nabla.no. Vært på Placebo- og Abakus- 

immball. Forbreder høstens første webkommøte. Hatt mye å stri med på hjemmesiden. Mange  

hendvendelser. Kommer til å delegere vekk mer. Fikset mailinglistene. 

 

Hedda: Vasket kjelleren grundig. Vært på veldig bra swing kurs. Sendt svar til indøk angående  

immball på vegne av Andrea og meg. Satt opp vakter for kjellerstyret fremmover.  

 

Marie: Det har vært noen fantastiske og hektiske dager med fadderperiode, romatur og mye  

organisering og møter rundt opptaket.  

 



 
4  Dato for julebord       Alle - Andrea 
  - Prøver å reservere 13. november på Festningen. 

 
5  Økonomi - Nabladet      Kristian 
  - Nabladet har fått 10 000kr i støtte fra frifond og lurer på om det i forbindelse med dette kan være  

lurt med en egen konto. Dersom det fremdeles vil være økonomiansvarlig som skal styre og disponere 

kontoen er det ikke sikkert det er noen hensikt med det. Kravet for støtten er at bladene holder seg i henhold 

til søknaden, dvs. at utgavene bør holde en fin balanse mellom «fysikk- og mattefaglige, informative og rent 

underholdende tekster». En bekymring er at hvorvidt «drøye» midtsidebilder blir motatt, men styret er enige 

om at det bør gå fint. Altså vil Nabladet som helhet ikke bli noe særlig påvirket av dette, men det gjør at vi 

kan trykke noen flere utgaver med samme lengde som før sommeren, uten å sprenge budsjettet.  

 

 
7  Gjennomgang av opptaks- og immballdagen    Petter 
  - 8-13/14: opptaksforberedelser og gjennomføring 
  - 17: styrevors på kjelleren. 
  - 19-02: immatrikuleringsball. 

 
8  Sosiale medier       Petter 

- Petter la frem ideer om større promotering og aktivitet rundt Nabla i sosiale medier. Anne skal nå jobbe for 

NTNU-og-du og kommer tilbake med innspill og ideer etter at hun har vært på kurs som omhandler dette 

temaet.  

 
9  Vaske/ryddeordning      Petter 
  - Fra og med denne høsten setter vi i gang en vaske- og ryddeordning som vil omfatte alle komiteene. Alle  

komiteene har like stor tilknytning til kontoret og en slik ordning vil kun medføre vasking av gulv før ett 

møte og litt smårydding den uken komiteen har ansvaret. Med rundt 15 komiteer vil det bli lite ansvar. Anne 

fikser lister. 

 
10  Nye kontoer + dnb+ (kjapp info)     Siv-Marie 
  - Siv-Marie informerer om sine planer: opprette nye kontoer for Gravitones, fondet og evt Nabladet. Vi skal  

foreløpig legge ut en sum for Gravitones, som de senere vil betale ned. Hun skal også endre navn i DnB’s  
register. 

 
11  Revydato (kjapp info)      Petter 
  Rockheim er fullbooket den planlagte datoen så Alexander vil komme tilbake til dette når han får svar. 

 

 

 
12  NFK (superkjapp info)      Kristine 

- Svært mange i styret er fra Delta og de har i år skapt et nært samarbeid med dem. De vil derfor flytte 

datoene til 3.-6. mars og samkjøre med Deltas’ realfagsdager med galla og liknende. Dette vil bli den siste 

helgen før 3. klasse drar på ekskursjonstur.  

 
13  StudForsk       Kristine  

- Kort info: StudForsk går ut på å sette i gang prosjekter for studenter fra 1. - 4. klasse. Dette vil 

forhåpentligvis motivere flere til å fortsette med forskning i arbeidslivet. Det vil ikke gi studiepoeng, men et 

stipend.  
  - Nablas’ rolle vil være å spre dette til studentene. Dette tar Educom seg av, blant annet ved å arrangere et lite  

  informasjonsforedrag med enkel servering. Nabla vil få 10 000 kr de neste tre årene for samarbeidet. 



   
14                            Bruk av markdown på hjemmesiden     Anders 

- Anders informerte om at det er mulig å gjøre innleggene på nabla.no finere ved å ta i bruk markdown når 

man skriver. To*enter vil f.eks. gi et nytt avsnitt osv. 

 
15  Kort om skikk rundt det å gi tilbakemeldinger på arrangementer, spesielt som fadder. 
  - I løpet av fadderperioden har det kommet mange tilbakemeldinger, både fra faddere og fadderbarn. Det er  

veldig bra å få tilbakemeldinger, både konstruktiv kritikk og ros, men det som ikke er like greit er når det  
negative blir til offentlig klaging under selve arrangementet. Dette forekom dessverre mange ganger på flere  
arrangementer og det er stort sett faddere som legger ut.  
- Man må tenke over at det ikke er sikkert at de andre har samme oppfatning og da er det helt unødvendig å  
klage og presisere feil før andre tenker over det selv. Det vil bare ødelegge stemningen for flere rundt deg.  
- Marie fremmet sterkt ønske om å få tilbakemeldinger, men at dette veldig gjerne skjer direkte til henne eller 

via en annen person, bare ikke offentlig på selve arrangementet! 

        
16           Eventuelt       Eventuelle 
  - Oppklare titlene Nablakomponent og nullvektor. Hvilke krav ligger til grunne?  
  - Petter skal formulere et skriv for å få klarhet i dette før opptaket og immatrikuleringsballet. Dette vil  

publiseres på nabla.no.  

 
17            Fremover                                                               Alle  

- Imballsesongen er i gang! 
- Infomøte og komiteopptak. 

  
18  Kritikk av møtet                                                       Alle 
  - Langt, men måtte til i dag.  

 

 


