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Runde Rundt Tastaturet
Olve: 
Glemte RRT sist, men har gjennomført Eurêka. Har medarbeidersamtaler denne uken og har innkalt til
MKE fredag 12. januar. Erfaringsskriv og årsberetning er snart helt ferdig også, men vi venter på noen tall.
Anne: 
Jobber med å få i stand Planckarrangementer. Mye revy. Representert Nabla/Fysmat under
campusbesøk. Mental prep til elevkveld med Ent3r med Kristine.
Andrea: 
Erfaringsskriv og årsberetning. Spontan kontortid med Anne! Max Party i boks :)
Kristine: 
Planlagt stand hos Ent3rs elevkveld og foredrag over påske.
SivMarie: 
Prøve å ferdigstille budsjett, regnskap og kommentarer til disse. Har samla inn regnskap fra
Arrkom og kjelleren. Representert Nabla og FysMat på campusbesøk i regi av Samarbeidsforum og
NTfakultetet woop!
Kristian: 
Deadline for tekstene til februarutgaven var på fredag. Jobbet med å fullføre test og tekster, samt
layout som skal være ferdig denne fredagen. Skrevet for revyen.
Petter: 
Vært på linjeledermøte og sett på potensielle statuttendringer. Ellers vært på revyøvinger, slippfest,
gjort redaksjonsarbeid, scannet gamle utgaver av Nabladet og samlet inn ting til SKEpåminnelsen.
Marie: 
Skrevet ferdig erfaringsskriv, årsberetning og økonomien. Har som smått drevet
rekruttering/erfaringsoverføring med aktuelle fremtidige sekretærer. Da fikk jeg og mulighet til å
diskutere/idémyldre med dem om mulige løsninger for den kommende fadderperioden uten kjelleren.
Anders:
Samlet alle (ganske mange ihvertfall) websjefer i en facebookgruppe og har avtalt et møte der vi
kommer til å diskutere samarbeid mellom våre webkomitéer. Lanserer nytt design av nabla.no på torsdag.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
 Ros til Martine for minnestund for kjelleren og Anne og Andrea for kontortid.

Alle
Alle
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Eventueltsaker?
Styremøtereferater
Redd Barna
Fargevalg

Alle
Kristian
SivMarie
Petter
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Eurêka
Sivert
 Hovedandelen av pengene som inntjenes under Eurèka går til tredjeklasses ekskursjonstur. Likevel er det

stort
sett første og andreklasse som driver komiteen. Dette er et problem i møte med bedriftene når en skal
formidle og selge fysmat som linje. Første og andreklasse ikke har like god innsikt i hva en fysmater har å
tilby fremfor andre studieretninger.

 En må gjøre en større innsats fremover for å få flere 3. 4. og gjerne 5. klassinger til å engasjere seg, og
spesielt i BN. En mulighet er å innføre et årlig møte slik som ekskursjonskomiteen holder hvert år for valg av
den nye
komiteen. Her kan en innføre en ny tankegang i Nabla slik at alle kommende tredjeklassinger engasjerer seg i
både ekskursjonskomiteen, Eurèka og BN.
 BN må også ta i et tak da de er litt lite synlig i sosiale medier i forhold til andre komitèer. Det må også
informeres over hvor sosial komitèen er. Det er hytteturer, kvelder og mye mer i tillegg til det å ringe
bedrifter
alene.
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Fordeling av BNpenger (mulig lovendringsforslag)
Petter
 Er dette den mest effektive bruken av Nablas penger? Petter nevnte at han fikk inn over 9000 kr fra Eurèka
alene. Spørsmålet er da om det er ønskelig å fremme et lovendringsforslag på SKE slik at andelen Eurèka gir
til
ekskursjosnturen går fra 60% til en lavere prosent?
 Forslag: Først be salen stemme over hvilken prosent en ønsker og deretter hva pengene skal gå til. Da vil en
øke prosenten til salen stemmer forslaget ned. Må likevel begrense antallet avstemninger.
 Online har et elektronisk system som vi kan undersøke om vi kan ta i bruk for å effektivisere SKE:
 Det som er viktig er informasjon. Vi må lage et dokument som er fremme slik at enhver komponent vet
nøyaktig hva det lovendringsforslaget de stemmer for innebærer. Dokumentet på inneholde informasjon som
viser: “Hvis en senker prosentandelen med X antall prosent, hva vil da totalen som skal fordeles bli på, hvor
mye går til hver komponent (hvis X antall drar) og hvor mye kommer fra en uavhengig sponsor og
dugnadsarbeid.
 Viktige aspekter: Nabla er en organisasjon som skal fremme studiemiljøet på linja. Er da det å bruke flere
hundre tusen på å fremme studiemiljøet på kunn tredjeklasse den beste bruken av pengene? En annen
mulighet
er å sette pengene inn i fondet for en fremtidig investering. Det vil kanskje bli nødvendig med innkjøp av en
hytte eller et nytt kjellerlokale. Likevel vil ikke lovendringen tre i kraft før om tre år og da vil en ha stått uten
kjeller i tre år allerede og har lite kapital til innkjøp av en hytte uansett. Med bakgrunn i slike
argumenter/aspekter må en kanskje øremerke pengene som vil bli “til overs”.
 Per dags dato vet ikke de fleste hvor mye penger som deles ut, men har likevel en tanke om at en skal dra på
ekskursjon. Så er dette nødvendig? Det er også mange komponenter som ikke drar på ekskursjon og da ikke
mottar støtte i det hele tatt.
 Styrets forslag:
Et lovendringsforslag må inneholde:
1) Hvilken prosentandel skal totalt gå fra Eurèka til ekskursjon?
2) Hva skal den resterende prosentandelen brukes til? For eksempel hovedkonto eller fondet til
sparing.
 Fire forslag, to går videre første gang, deretter stemmes frem et vinnerforslag. Til slutt stilles det forslaget

med
loven slik den står nå. Da ser en virkelig at det nye forslaget er mer ønsket enn slik det er nå.
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Styrevors revy
Anne
 Alexander la frem et forslag om å dele styrevorset i to dager, hvorav revystyret arrangerer dag nummer to.
Dette kommer som en konsekvens av stor interesse.

 I fjor kom det 43 personer, hvor en del av dem var personer fra reevy, Eurèka og andre arenaer enn styrene.
Styret avgjør med bakgrunn i dette at det virker som at 40 plasser er nok. Det er ikke ønskelig å dele det i to
dager når alle har billetter til premiæren.
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Skisse for komitéopptak
Petter

Mandag 29. februar.
 Inn/utfest: MCklubben er et godt alternativ når kjelleren er stengt. En kan også forskyve den til etter påske
dersom ingen lokaler er ledige. Må passe på at den holdes da det er tradisjonsfylt med båndoverrekkelse m.m.
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SKEblæsting
Petter
 Marie finner et egnet tidspunkt for å bleste for SKE i forelesninger. Alle stiller i galla og vi kan holde
photoshoot samme dag.
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Eventuelt
Styremøtereferater
 Printe ut referater og ha dem på kontoret.

Eventuelle
Kristian

Redd barna
Siv Marie
 Vi gir hvert år 3000kr til Redd Barna. Akkurat i år er dette sårt trengte penger i driften av Nabla når
kjelleren
er stengt.
 Avstemning: pengene går til årets fadderperiode, men vi må presisere at dette må innføres når økonomien
bedrer seg.
Fargevalg
Petter
 Det ble fremmet et forslag om å heller endre daljereglementet enn å legge det inn i lovene.
 Et annet forslag er å legge det inn under “Formål”.
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Fremover
 Kontortider, revyer og SKEblesting.

Alle
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Kritikk av møtet

Alle

