Styremøte i linjeforeningen Nabla
04/04/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Kristoffer Engedal Andreassen, Scott Bunting, Ida DueSørensen, Marius Mæhlum Halvorsen, Helena
Koch Haugane, Martine Lysebo, SivMarie McDougall, Paul Monceyron Røren, Silius Mortensønn Vandeskog,
Ingvild Adhell Wankel.
Saksnr.

Sak

0

Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

SivMarie:
Stara opprydding av lageret og planlegger enda ei økt etter påske.
Sendt en del mail. Ellers hatt ei god påske!
Marius: 
Vært i møte med de andre faddersjefene. Vært i møte med
studenttinget, MOT og NTNU. Hatt recapmøte med fadderkommedlemmer.
Avsluttet fadderpåmeldingen. Booket lokale til fadderperioden.
Scott: 
Påskeferie Var en tur innom Setesdal vgs, min tidligere skole, og
informerte om Fysmat i R2timen og snakket med interesserte elever. Har
gjort litt arbeid i forbindelse med foredrag med Kristian Seip og middag med
studentene fra Nederland.
Helena: 
Vært i møte med Online sammen med Andrea og vi fortsetter å
planlegge låvefesten  busser og band skal nå være på plass. Satt dato for en
3000 meter og futsalcupen. Ser fram til å ha første møte med arr.kom rett
etter påske. Jobber med en søknad for å søke om pengestøtte. Jobbet som
edruvakt på et Online arrangement 1.april.
Ingvild: 
Laget ringelister og satt igang arbeidet med å kontakte bedrifter. Hatt
møte med Bedriftskontakten til Timini ang. bedriftene vi samarbeider om.
Martine: 
Vært i møte med nordens beste studentby. Hatt møte med
kjellerstyret om tiden fremover. Blandt annet diskutert pilsing på kontoret,
låvefesten og fadderperioden. Flyttet all alkohol (som er det vi har av verdi)
fra kjelleren sammen med kjellerstyret. Vært i møte med kjellersjefene
angående den økonomiske situasjonen til de ulike kjellerne. Har her fått hjelp
fra Paul og SivMarie ang Nablakjelleren.
Silius: 
Steppet inn for SivMarie på møte med fakultetsledelsen. Ellers har
jeg hatt ferie

Kristoffer: 
Hadde møte med de nye komitemedlemene, fikk forhåpentlig
gang på opplæringen. Styrt med småting som vanlig, ryddet opp i noen
merkelige feil med andre webkommedlemer. Var i to Fysikk 2 klasser på St.
Olav vgs i Stavanger etter påsken, fikk forhåpentlig vervet et par stykker.
Hadde det også kjekt på CERN!
Ida: 
Etter mye om og men ble marsutgaven sluppet før påske(*lykke*).
Bestemt hva Nabladet nominerer til Gullblekka sammen med interesserte
Atomspaltister. Satt i gang idémyldring for maiutgaven. Skrevet sakliste og
kalt inn til redaksjonsmøte.
Paul: 
Betalt regninger. Lagd faktura mal. Bokført mars. Sendt feilplasert
faktura til riktig sted.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Bra Nablad

Alle
Alle
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Eventueltsaker


Alle
Ida
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Gullblekka

Proviantoversikt
Meld fra til Marius om noe skulle begynne å bli tomt. Vi har fått kopper fra kjelleren:)

Marius
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Alarm på kjelleren
Alarmen på kjelleren er sagt opp. Vi trenger kun å betale ut kvartalet.
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Oppdatering av komitesider + maillister
Kristoffer
Mye gammelt på komitesidene. Alle ser gjennom sine komiteer. Ved utdaterte mailinglister gi beskjed til
Kristoffer
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Martine/Paul

Salg av hjemmebrygg på kontoret
Få igang ølsalg på kontoret. Martine og SivMarie skal fikse et bongsystem.

Martine
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17.mai
Silius
Styret trår til for å hjelpe til med arrangering av 17. Maifrokosten på nidelv klubbhus. Folk tar med litt
mat hver samt bidrar med ingangspenger, 50 kr. .

9.

Eventuelt
Alle
Gullblekka
Ida
Styret kan være med på utdelingen. Gullblekka vil gjerne at vi skal rangere bladene fra 15. De som har
tid ser igjenom nominasjonene

10.
Fremover
Låvefest
Foredrag med Seip
Inn/utfest. Alle er der kl 19.00.
Fadderinfomøte
11.
Kritikk av møtet

Alle

Alle

Neste styremøte:
Mandag 11.04.2016 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

