Styremøte i linjeforeningen Nabla
14/03/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: SivMarie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Rørenl, Ida
DueSørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer
Engedal Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen
Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
SivMarie:
Lagt inn søknad til SiT (med god hjelp fra Martine og Marius og Helena), og også en om
repromidler fra Velferdstinget (trykk av Nabladet). Har snakka med Delta angående
bongsystem ved “salg” av øl. Sendt forespørsel om nye styrepins. Tatt tilbake infotavla vår
utenfor V&Akontoret. Oppretta ny slackkanal, lagra over filer fra gammel drive til ny drive
(blant annet oversikt over immballgaver som har blitt gitt før). Vært ordstyrer under Revyens
generalforsamling. Deltatt på DSB hos Delta og blitt intervjua av Under Dusken!
#Nablareklame Har også tatt midtsidebilde med gamlestyret #nakenhet.
Marius:
Har skrevet søknader om støtte til arrangementer i fadderperioden. Sett over og jobbet med
søknaden som en helhet. Sendt en rekke mail og forespørsler om lokalleie til fadderukene. Noe
har ordnet seg. Har også vært på møte med BadCom sammen med alle de andre
faddersjefene, møtet var angående en stor fest i fadderperioden. Har rekruttert og etablert et
kjempeflott fadderkom! Hatt kontakt med andre faddersjefer, spesielt i NTgangen. Har også
satt igang påmelding til å bli fadder, samt informert og frister og et infomøte etter påske.
Scott:
Har laget konkurranse der den som vinner får billetter til Andreas Wahl sitt show. Har deltatt på
infomøte om komitéopptak og holdt der en kort presentasjon av EduCom sammen med
Kristine. Har hatt individuelle medarbeidersamtaler med EduCommedlemmer. Deltok på mye
av opplegget på NFK (diverse foredrag, Det Sammensatte Ball) og var til stede på Norske
fysikkstudenters forening sin generalforsamling. Der holdt jeg en kort presentasjon av Nabla.
Helena:
Søknad om støtte til UFOturen (avhengig av dette for at det ikke skal være så dyrt å delta slik
at folk blir med!) Planlegger en fotballturnering for alle nablakomponenter, så har vært i kontakt
med SIT, satt dato og fått leid hall til dette. Planlagt første møte i arr.kom + møte med ny
økonomiansvarlig. Planlagt intervjuer. Prøver å finne folk som er interessert til å være med i
enten en egen komité (eller i arr.kom) til å drive med sporstlig arrangement, f.eks “tur og
sosialkomité/aktivitetskomité” som Berg har opprettet. Dette tas opp med styret første møte.

Ingvild:

Planlagt intervjuer av potensielle nye komitemedlemmer. Vært i kontakt med ansvarlig for
bedriftsgruppene til Timini og HC og planlagt møte for samarbeid om biobedrifter. Hatt
erfaringsoverføring og begynt organiseringen av ny struktur innad i BN.
Martine:
Jeg har opprettet reddkjellerne på facebook samt et googleforms spørreskjema. Har hittil fått
inn 450 svar og 1750 likes på siden! Ellers har jeg vært i møte med Sit Bolig, kjellersjefene,
kjellermandatet samt tre fra konsernstyret i Sit. Har blitt intervjuet av dusken to ganger både til
nettsiden og lørdag til den neste papirutgaven. Har også sammen med kjellerstyret hengt opp
#reddkjellerne plakater over hele Gløshaugen. Jeg har vært i kontakt med samfundet og fått
bekreftet at vi får låne Strossa gratis(!) den 9.april til inn/ut, dette har også blitt registrert på
nabla.no. Blitt medlem av fadderkom, spilt inn Skråttcast og vært på Nablarevyens
generalforsamling har jeg også :)
Silius:
Hatt erfaringsoverføring med Anne.
Kristoffer:
Har startet intervjuer for komitéopptaket. Laget en oversikt for opptaket. Planlagt opplæring for
nye medlemmer. Ordnet med maillister og gruppemedlemskap. Fikset noen småting på
nettsidene. Hjalp med å ta ned plakater på kontoret. Hadde en veldig gøy helg med Delta!
Ida:
Har hatt erfaringsoverføring med Kristian. Vært på Presseconfirance som er en sosial
happening for linjeredaksjonene på Gløshaugen arrangert av Omega Bulletin. Planlagt
intervjuer av søkere til redaksjonen. Deltatt på Deltas DSB.
Paul:
Har ferdig organisert februar økonomien i mappen, ferdig med økonomiexcelark. Har telt
pengene i kassa: 1438 kr.
Økonomikurset ble avlyst så jeg har meldt meg på neste, altså 8. mars.
Har betalt regninger til quiz.

1
2

Godkjenning av dagsorden
Ris og ros

Alle
Alle

Ros til Scott som presenterte fysmat på NFK!
3

Eventueltsaker?

Radioteater

Fotballturnering

4

Ølsalg på kontoret

Alle
Silius
Helena
SivM/Martine

Høy terskel for ølkjøping, samt svinn mulig løsning er å benytte kortautomat. Erfaring fra Delta med å
benytte et automatisk bongkortautomat. obs, sikkerhet er viktig. SivMarie og Martine skal se videre på
betalingsløsninger Viktig med klare klare retningslinjer og informasjon om kontoret..

5

XYZfaktor (tallentkonkurranse)
SivMarie
Samarbeid på NTgangen. Se etter interesserte komponenter som vil være kontaktperson,
muligens noen fra revyen kunne tatt på seg ansvaret. Silius tar saken videre.

6

To Dolist
SivMarie
Liste med langtidsprosjekter. Dokument med “langtidsoppgaver”. Kristoffer ser på saken med å
implementere på slack
.

7

ArrKom  aktivitetskomité (+mailinglister)
Helena/SivM
Ønskelig med fler sportslige lavterskelarrangementer. Enten egen komite eller innunder arrkom.
Konklusjon: starte opp i arrkom, og se hvordan det fungerer. For å få engasjement vil facebook bli
benyttet.

8

Møtereferater på kontoret + infoflyt
Lavterskel mulighet for å se hva styret gjør, bør være lett tilgjengelig på kontoret.
Løsning: Marius kjøper perm

9

Kontorregler + orden på kontoret
SivM
Opplyse om kontorregler.
Vafler er til kontortid.
Kontorkaffe er til komitemøter, kontortid, samt andre tidspunkter når styret vil trakte kaffe til
komponenter.

SivM

Komiteer rydder, viktig at komitemedlemmer også bidrar, ikke bare komiteledere

10

Gallastillinger
Gallastilling innebærer at folk med litt større verv skal få muligheten til å bli invitert på
immball o.l. Komiteledere foreslår gallastillinger, på styremøter, styret sin oppgave å
godkjenne.
Enighet i styret om at økonomiansvarlig i BN blir gallastilling.

SivM

11

Bruk av proviant++
Opplevd en del svinn av kaffe og kontorutstyr
Marius lager et slags krysselistesystem for å få oversikt over proviantbruk.

SivM/Marius

12

Prikksystemet på bedpres
Ingvild
For snilt prikksystem. Mulige løsninger er å gå ned på antallet prikker ting. En prikk er for
strengt.
Konklusjon: to prikker fører til utestengelse fra bedriftspresentasjoner i tre måneders ekskludert ferier.

13

Infotavle
SivM
Denne er tatt tilbake. Den kan brukes til å henge opp plakater fra komiteene, styret og annet
nabla ønsker.

14

Orientering: Kjellersaken
Martine
t.
Martine og tre andre jobber for å få tilbake kjellerne. Sakspapiter ligger på SiT.no. Finnes kun
bevis i kjellernes disfavør. “Redd kjellerne” er opprettet som et ledd i å styrke kjellernes sak,
samt skape engasjement rundt kjellerne. “Redd kjellerne” har fått mange mange
likerklikk og gode svar. Prossessen videre er å skrive et par sider som vedlegges sakspapirene
til de som skal behandle kjellersaken. 12. mai er det endelige møtet. Denne gruppen med Martine skal
fremme et økonomisk forslag som gjør renovering av kjellerne billigere. Altså komme med forslagsom
er økonomisk billigere enn SiTs utgangspunk.

15
Martine

Inn/ut
Samfundet er booket lørdag 09.april fra 19:00 til 22:00. Ikke lov med medbrakt. Vi kan pynte
om dette er ønskelig. Viktig at komiteer starter vors tidlig nok, Kristoffer har laget bilde til

innutfesten. Viktig at arrangementet kun er for komiteer. Lokalet stenger for de under 20år
klokken 22:00.
16

Pins og pengekasse
Paul/SivM
Info rundt pengerkasse, og pins. Styret kan kjpe pins, 10, pr pin, samt styredalje 50kr pr stk.
Diskusjon rundt retningslinjer for pins tas opp ved et fremtidig møte

17

Status på komiteopptak
Kristoffer
Komiteopptaket fungerte bra. Kristoffer ser på muligheter å fornye systemet, påmelding via
nettsiden er et alternativ.

18

Kontortilgang og byggsikring
SivM
SivMarie har ansvar, skal se på muligheten å gi administratorrettigheter til nestleder og sekretær.

19

Forslag til endring av båndreglement.

Silius

Forslag å endre båndreglementet, fra røde og hvite til blå og gull. Eget styrebånd, Silius jobber
videre med saken. Tas opp på nytt ved et senere møte.
20

Presentasjon av Fysmat på vgs.
Scott
Er laget en powerpoint for å presentere fysmat på videregående skole. Legges tilgjengelig
på Nabla.no. Viktig å spamme litt rundt ferier for å få folk til å reklamere. Scott tar videre

21

Besøk fra Nederland, April
Scott
15. april kommer 27 nederlendere på ekskursjon til Trondheim.. Kristine avtalte at Nabla skal
organisere et opplegg for de. Skisse av opplegg: middag på Egon deretter vise Studentersamfunder. Vi
bør være minst 10 fra Nabla. Styret stiller seg positiv til dett og Scott hører om gamlestyret og educom
om de vil være med.

22

Rydding av lager
SivM
SivMarie har samlet en gjeng for å rydde på lageret. Er problem med mye rot i rommet utenfor lageret.
SivMarie skal se an mulighet for å få nytt lager.
Er mange gjenstander fra skapklipping. Disse vil bli solgt på et lagerutsalg 6 måneder etter
skapklipping.

23

Kort orientering om fadderperioden
Fadderkom etabert. Ved lokalforslag, ta kontakt.

Marius

25

Prikkesystem (møter og RRT)
SivM
I fjor var ordningen om man kom for sent fikk man en prikk, samt prikk rundt det å ikke ha
skrevet RRT.
Løsning: For hver prikk man får skal man ordne noe koselig til styret.

24

Eventuelt

Radioteater
Litt ullent. Silius skal se på saken videre.

Eventuelle
Silius



Admin
Har lagt til styret som administratorer i facebookgruppe.

SivM



Alkohol fra kjelleren

Martine

Hva gjøre med restealkohol fra kjelleren? mulig å arrangere en eksamensfest/ benytte i
fadderperioden. Martine tar det videre om hva som skal gjøres i fremtiden.


Fotballturnering er booka. 28. april.
Helena
Koster 1000 for å leie bane gitt at ikke alle er SiTmedlem. Helena skal finne ut hvordan dette
skal ordnes, samt kartlegge interessen.

25

Fremover
Sympatifest

Alle

26

Kritikk av møtet

Langt møte
Det vil variere med tid.

Alle

Neste styremøte:
Mandag 14.03.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

