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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Olve: H
ar valgt kandidat til leder og nestleder og vært på Lyche med komitéen. Har også hatt 2

bedpreser forrige uke, hvor jeg steppet inn på den ene, siden så mange var opptatt. Regnskap
ferdigstilt.

Anne: 
Masse revy, UKEsjefvalg, mailing, vært på Aarhønen 103 år med NT folk, nesten ferdig
med Plancklegging.
Kristian: 
Sluppet februarutgaven av Nabladet, prøvd å laste opp nettutgaven men fikk ikke til.
Hatt idémyldringskveld med redaksjonen, forberedt tekstfordelingsmøte neste uke. Vært på
revyøvinger og sett på indøkrevyen.
Andrea:
oppdatert med Online ang låvefest. Vært på NR bedpres og indøkrevy! Lest
årsberetninger og gledet meg til SKE :D litt Jaco styr, en del nytt til erfaringsskrivet.
Anders: 
Hatt websamarbeidsmøte med noen av websjefene. Vi planlegger blant annet å ha
sosiale kvelder og sammarbeide om koding. Vært på NR bedpres, UKEsjefsvalg, hyttetur med
MG og indøkjubile.
Marie: 
Mailet, ordnet blesting for SKE og generel sekretærvirksomhet.
Sivvy: 
Vært på Aarhønens 103årsgebursdag, med styrevors på Nablakontoret for NTgangen.
Überkos. Rydda på kontoret en del.
Petter: 
Mye revyforberedelser. Ferdigformuleringer av lovendringsforslagene. Sett Berg og
Indøkrevy.
Kristine: 
Avholdt siste EduCommøte som ambassadør. Vært på bedpres med NR, indøkrevy og
UKEsjefvalg. Stått på stand på Ent3rs elevkveld med Anne og Amir. Blestet for SKE og
styrefotografering. Lest Nabladet.
Hedda: 
Har instruert kjellerstyret til å koke pølser på ske, og skrevet ferdig kontror regler (selvom
jeg ikke har fått printet enda)

1
2

Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle

Anne, Kristine og Amir for stand på Enters elevkveld, NTfakultetet for styrevors før jubileum, diverse
revyer, Nabladet osv.
 Ris til mangel på nablakomponenter som ikke deltok på Jacobinske vinterleker.
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Eventueltsaker?
 Travbanen
 Inn/utdato

Avslutningskveld for styret

Program for etter SKE
 NFK: Huse deltakere

Alle
Andrea
Anne
Alle
Alle
Kristine
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Diverse:
Erik
 Styremøte: 
Bør opplyses bedre at alle komponenter er velkomne på styremøter. Det er skrevet i alle høstens
nyhetsbrev, men en bør skrives mer tydelig på styresiden på nabla.no også.
 Fondet: 
søknad på mindre enn 10% av fondets størrelse må godkjennes av en tredjedel av fondstyret, og for
søknader på over disse 10 prosentene (per dags dato 7000kr) må en ta opp saken på SKE eller kalle inn til
ekstraordinært SKE. Fondet kan aldri gå under 10000kr på konto, og det som skjedde sist en søkte på litt over
7000kr (kamera til prokom i 2015) så avgjorde fondstyret at de ga så mye de kunne. Konklusjon: Styret
mener at det er en god ordning slik at dersom en søker for mer enn den mulige summen så er det godt at det
tas opp for generalforsamlingen for å minske fondstyrets makt. Dette kan revurderes til neste års SKE dersom
flere søknader på over 10% kommer inn. Hittil har det ikke vært et stort problem.
 Representasjon: 
Hvorfor er dette en så stor post, i forrige budsjett var det 18000kr. Økonomiansvarlig
informerer om at dette går til styregaver, buss til styrevors, og et og et halvt imball i støtte til
styremedlemmer. Støtten til styremedlemmer ble innført da styremedlemmene er pliktige til å representere
Nabla og dette er en stor utgift for studenter (ofte i alle fall 400kr per imball). Det gjør at en har mulighet til å
vise frem Nabla utad, samtale med andre linjeforeninger om drift og fremtidige planer som går hele
linjeforeningen til gode. Det støtter ikke fyll for styret, men et imball for å representere og maten en spiser
der. Dette er noe en må være obs på, og det er noe komponenter kan reagere på. Derfor burde det kanskje tas
opp grundigere (det nevnes på SKE hvert år når under budsjettgjennomgangen), kanskje kutte det ned til bare
ett imball (ikke Nabla sitt da dette er noe en burde dra på uansett, men at man da får en dytt til å representere
Nabla på ett annet imball).
 Konklusjon: Samhold og relasjoner med andre linjeforeninger er svært viktig så inntil en må kutte mye i
budsjettet så er dette en post som kan stå, men dersom en må kutte så er dette en post som kan kuttes på. Den
ble høyere enn vanlig i fjor, da flere gebyrer kom opp i år. Det er budsjettert for dette i budsjettet i år og det
vil bli lagt til en kommentar som sier tydelig at dersom budsjettet for neste år må kuttes i.
 SKE: 
Alle dokumenter fra tidligere SKE burde ligge ute lett tilgjengelig på nabla.no. Alt er tilgjengelig på
nablakontoret nå, men det er opprettet en side for det på nabla.no allerede og dokumenter vil bli publisert der
fortløpende.
 Hvorfor har arrkom kuttet budsjettet fra 50 000 til 30 000? 
Arrkom har blitt strengere på billettpriser.
Komponentene betaler nå mer av billetten selv, men dette har ikke senket interessen og engasjementet.
Imballet har tidligere gått i kraftig minus hvert år, men i år økte vi prisen litt, gikk i null og det ble til tross for
dette det største imballet på lenge. Det virker som at dette er en god trend og arrkom trenger da ikke
budsjettere med mer.
 Diverse posten: 
Hvorfor er det ikke budsjettert med noe selv om det hvert år havner kostnader under denne
posten? Det er fordi en skal strebe etter å ikke bruke noe, men det er en post en kan føre opp uforutsette
kostnader på. Det vil alltid dukke opp uforutsette kostnader, så posten beholdes.

 Postene MathJam og Foredrag: 
10 000kr fra StudForsk, og 5000kr fra Instituttet for matematiske fag. I
budsjettet burde en endre navnet på posten slik at en vet hva det går til. Samme gjelder Foredragsposten. Den
burde hete EduCom, da det er disse pengene går til hvert år.
 Hvorfor får Excom penger fra Nabla? 
Inntil i fjor skulle excom skal først betale depositum til Nabla for å
love å gjøre jobben sin (revidering og produksjon av kompendiene), deretter skal denne summen betales
tilbake dersom jobben er gjort. Dette ble avskaffet av fjorårets styre, da det virker helt meningsløst.
 Kritikk på grøtsalg: 
En burde ikke tjene penger på grøt, hvorfor gjorde dere det? I år bestilte vi fra Tine
separat med den hensikt å minke kostnadene til komponentene, da SiT tok blodpris de siste årene. Vi klarte
da å kutte ned kostnaden per komponent fra 50 til 30kr til tross for at det kostet oss veldig mye mer arbeid og
forberedelser. Grunnen til at vi tjente 1000kr var at vi prøvde å estimere en pris for å gå i null, men da vi ikke
visste hvor mange som kom fikk vi et lite overskudd. Dette vil gå tilbake til komponentene, altså det vil gå
komponentene til gode uansett!
SKE:
 Ledervalget: 
Spørsmål som går til alle burde være formulert generelt, og en burde kunne svare uten å høre
de andre komponentenes besvarelser (i lik stil med valget av UKEsjef). Spørsmål som går direkte til
komponenten burde formuleres deretter. Spørsmålet er om en heller burde ha kun generelle og like spørsmål
til alle hele tiden slik at en unngår at de får ulike spørsmål som kan være verre for noen enn andre.
Komponenter kan velge å stille et kritisk svekkende spørsmål, eller stille et spørsmål en vet kandidaten
brenner for slik at kandidaten lettere kan sette seg selv i et godt lys. Dette blir forskjellsbehandling som kan
avgjøre en valgdebatt. Den aller mest rettferdige måten å stille spørsmål på vil være å stille de samme og
generelle spørsmålene til alle og at ingen får høre hverandres svar. Styret skal ta dette opp senere og komme
til en konklusjon.
 Prioritert stemming: 
Kunne stemme med ulike poeng til forskjellige kandidater. Er dette mulig å
gjennomføre effektivt når vi nå skal stemme med lapper? Hvis det gis ulike poeng til 1., 2., etc valgene vil
lovene og 50% av salen for avgjørelse osv fremdeles gjelde. De som får flest 1.valgsstemmer burde gå
videre.
Konklusjon: Den flest vil ha som leder vil stemmes frem ved begge stemmesystemene, så styret finner det
mest tidsbesparende og dermed mest hensiktsmessig å stemme slik en tidligere har gjennomført valget. Det er
ikke like nødvendig å forhindre at tre av kandidatene blir svært jevne, mens en vinner klart.
 Stemmekorps og offentliggjørelse av stemmeresultatet: 
Det er et åpent valg og det er viktig for
åpenheten at resultatet offentliggjøres. Det kan øke terskelen for å stille, men dersom en skal ta på seg et så
viktig verv så burde dette være noe en kan takle.
Konklusjon: Det har vært praksis så lenge at resultatene ikke offentliggjøres, så det må spesifikt tas opp under
SKE når salen skal godkjenne dagsorden. Da får salen mulighet til å ikke godkjenne dette som ny praksis.
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MKE  åpenhet
Kristine
 Flere førsteklassinger snakket med styret og var svært bekymret for hva som skulle skje med Nabla dersom
ingen stiller til BNleder. Det burde opplyses bedre at dette valget holdes på MKE og at det likevel er helt
greit å stille på SKE. MKE holdes for at BN ønsker å velge den aller best kvalifiserte kandidaten. Dette ble en
stor sak i fjor, da Redaksjonen ønsket å gjøre det samme, men det ble da avgjort at det er så viktig og
avgjørende for Nablas drift at BN er den eneste komiteen som får lov til dette. Innad i mindre komiteer blir
det mindre rettferdig. Det kan være noen som ønsker å stille på SKE med troen om at de kan få flertallet i
salen til å stemme seg frem, men dersom en tror at en er mindre populær innad i komiteen enn andre så tør
man ikke stille. Man tør da kanskje heller ikke å stille på SKE da en vet at man ikke har komiteen i ryggen.
På SKE vet man ikke hva komiteen til sammen har stemt. Det er også viktig å ha i tankene at man velger et
styremedlem, ikke bare en komitèleder. Konklusjon: må informere bedre.
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Tavle
Kristian

Tavlen vi deler i NTgangen er tatt over av V&A. Det har kommet kommentarer om at Nabla burde ta den i
bruk, men vi har mer kultur for å henge det på kontoret. Skulle en gått inn for å skape en kulturendring for å
henge ting der? Konklusjon: Petter printer ut en plakat med Nablalogoen slik at en kan henge plakater og
annen
Nablarelatert informasjon under.
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Trenger hjelp til å lage konkurranse (hemmelig)
Kristine
 Edukom prøvde å hyre Andreas Wahl, men han krevde 30 000kr og det blir for mye for EduCom. De fikk
derimot to gratisbilletter til Elektrisk, foredraget hans, og trenger i den forbindelse en konkurranse slik at en
kan vinne en billett til seg selv og en venn.
 Konklusjon: Styret tar en brainstorming på Slack.
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Gamle Nablader opphavsrett
Vi har blitt kontaktet av en tidligere redaktør og blitt opplyst om at vi bryter opphavsretten ved å publisere
gamle og nye Nablader på nabla.no. Før i tiden tok de betalt for Nabladene, og da vi distribuerte dem på
nabla.no nylig så brøt vi opphavsretten. Konklusjon: Fra nå av må en logge inn som bruker for å kunne lese
Nabladet, dette vil begrense distribusjonen. Petter tar det opp på førstkommende redaksjonsmøte.
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Eventuelt
Eventuelle
Travbanen:
Andrea
Travbanen ønsker at vi skal bleste gratis for dem, slik at de får flere studenter til å benytte seg av tilbudet

deres.
Det er et stykke unna og det gir ikke Nabla noen fordeler å bleste, så Andrea sender en mail og sier at dersom
de kan tilby oss lokaler å leie til gode priser så kan vi godt bleste til gjengjeld.
Inn/utdato
Tas opp på overgangsmøte med nystyret. Må holdes etter påske.

Anne

Avslutningskveld for styret
Masse prikker! Tar en reunion etter påske.

Alle

Program for etter SKE
Alle
Drar ut med alle som vil. Vi kan jo nå ikke dra på kjelleren, men tar det på sparket og rusler dit det er åpent.
NFK: Huse deltakere
Kristine
NFK ønsker generelt at studenter kan melde seg til å huse deltakere fra hele Norge. Kristine er i kontakt med
nederlendere for å finne ut om de ønsker å sove hos komponenter eller på hotell.
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Fremover
Alle
 Kontortid med Anders, quiz fredag, Matt Parker foredrag/stand up, SKE, revy, Planckuke, overgangsmøte
med nystyret.
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Kritikk av møtet
 Litt raskt og hoppete, men likevel fått tatt opp alt! Bra jobba folkens!

Alle

