Styremøte i linjeforeningen Nabla
11/04/16
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

0

Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

SivMarie: 
Deltatt på styrevors før Naborevyen. Bra revy, god stemning! Vært på møte med de andre
linjelederne. Tatt videre bongsystemsaken. Inn/ut  ah, for en fest, for noen komponenter! Deltok også på
fadderinfomøtet. Gira på ny fadderperiode! Hatt en ny økt med lagerrydding med Petter, Anne, Silius, Trygve og
Malene. På god vei nå, burde være i boks etter ei økt til. Lagersalg soon!
Marius: 
Hatt infomøte for fadderne angående fadderperioden. Satt igang påmelding av faddergrupper. Hatt to
møter med undergrupper i fadderkom. Har også satt vaffelstekingsferdighetene på prøve med kontortid. Var
forrøvrig på Inn/Utfesten.
Scott: 
Ryddet/vasket Nablakontret på mandag sammen med andre i EduCom. Arrangerte foredrag med Kristian
Seip om Riemanns zetafunksjon og Riemannhypotesen på tirsdag. Var på fadderinfomøte på onsdag. Var på
INN/UTfesten på lørdag.
Helena: 
Hatt møte med online og fikset facebookarrangement til låvefesten. Påmelding til låvefesten er i boks.
Møte med komitémedlemmene og fordelt team på alle arrangement i løpet av 16/17 året. Arrangert 3000 meter
og planlegger futsalcupen. Vært på inn/ut festen!
Ingvild: 
Laget avtale med bedriftskontakten til Timini om pengefordeling på bedpres og fordelt
samarbeidsbedriftene oss i mellom. Vært på inn/ut!
Martine: 
Fikset og vært på inn/ut. Lagd skråttcastepisoden ferdig. Sendt ut siste spørsmål til kjellersjefene og
begynt arbeid med papirer som skal sendes med kjellersaken til Sit. Vært på den årlige kjellerstyrefesten på
Marinkjelleren og hatt tidenes vors med tidenes kjellerstyre.
Silius: 
Vært på styrevors til Naborevyen, som jeg ble positivt overrasket av. Fått tilbake halvparten av båndene.
Får snart resten også. Laget arrangement for 17.mai på facebook og nabla.no. Innutfest som var gøy. Ryddet
litt på lageret.
Kristoffer: 
Hatt oppfølging med opplæringen. Hatt prosjektveiledning med én. Bistått på Slack. Diverse småting
med nettsiden. Så gjennom gigantisk pull request. Var på Inn/ut og hadde vors før. Organiserer også Smash
crew battle mot Delta!
Ida: 
Har avholdt tekstfordelingsmøte for maiutgaven. Vært på styrevors og Naborevyen. Jobber med et skriv om
retningslinjer for layout, da det har vært noen uklarheter. Vært på mitt første ProKom møte. Innutfesten var bra,
ros til alle involverte!

Paul:
Har skrevet ut + fylt kontrakter får å bytte brukerre på DNB siden. Var på innfomøtet om fadderperioden.
Hadde min første kontortid Fant frem Nabladetregningene fra september til februar, Kristian Hjorth trengte dem.
Har betalt regninger. Sendt videre regning til Revyen. Sendt til Erik mva oppjøret for januar og februar. Var på
Innut festen, hadde både vors og nasj.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Bra INN/UT
Foredrag
Ros til alle som rydda lageret.
Eventueltsaker?
Komitelederbånd
Gamle styrebånd
Fadderperiode
Pins

Alle
Alle

Alle
SivMarie
SivMarie
SivMarie
Paul

Papirdispenser
SivMarie
Vi skal få papirdispenser. SivMarie sørger for at den kommer opp
SiTsponsing + fest
SivMarie
Vi får 5000, til fadderperioden. Utdeling skjer 20. April SivMarie, Martine og Paul deltar.

FadderTskjorter
Marius
Faddere må belage seg på å betale en liten sum for fadderTskjorten.
7
vÅrgangsfest
SivMarie
29. April på seilforeningshuset. Mange av oss drar :)
8
Mail
Silius
Fått mail angående Russlanddebatt. Vi blæster ikke for arrangementet på face og mail. Bruker heller
korktavle til slik blæsting
9
Tilbehør
Silius
Nablaeffekter, nøkkelring, kopper, mansjettknapp, klistremerker(Petter ser på dette), krus. Silius jobber
med saken videre.
10
Besøk fra Nederland
Scott
Middag på fredag Egon kl 18:00. Lager en facebookpost for å få flere fysmatere ut. Rundt 21.00 er vi på
samfundet. Møtes hollenderne kl 17:00.
11
Medarbeidersamtaler (til orientering)
SivMarie
SivMarie kaller inn til medarbeidersamtaler.
12
Bongsystem (til orientering)
SivMarie
Online sitt bongsystem har Anders Sørby sett på. Omega har også et eget system som man eventuelt kan
anvende. Midlertidig løsning er bongsalg under kontortid. Martine og kjellerstyret tar av seg midlertidig
løsning.
13
Kontor (til orientering)
SivMarie
De som rydder må få noen til å titte innom hver dag. Etter kontortid må alt ryddes.
14
Facebook  likekrig
SivMarie
Inviterer alle venner til å like Nablasiden.
15
Komitéledermøte
SivMarie
Mandag 25. April. Kl 14:15 blir neste komiteledermøte.. Marius kaller inn.
16.
Eventuelt
Alle

Komitelederbånd
SivMarie
Kjøpe inn 5 stk representasjonsbånd for komiteledere. Silius skal se på saken videre. Bruker
restepengene fra styrebåndene.

Gamle styrebånd
Nabla tar vare på båndene. De er nablas eiendom. Kan ramme inn to stykk og henge på kontoret

Fadderperiode

Huske på at alle må ha positiv innstilling til fadderperioden. Marius skal ha dette i mente!






Pins
Gullpinsene koster 30,
Sølvpins koster 20,
NTH og NTNU koster 10,
Diktet som er lagt ut, hvordan bruke det?
Forslag til anvendelsesområdet: Velkomstutgaven av Nabladet, nabla.no. Ingen åpenbare gode løsninger.
Vi avventer og ser hva vi kan få gjort med det.
Livestream om fysmat til nesteår.
Prøve å få til en livestream rundt fysmat for videregåendeelever i forkant av samordnaopptakfristen
neste år. Ønsker å skape med blest rundt studiet

17.
Fremover
Egon på fredag
Gullblekka
Timini og teaterlosjen
18.

Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Mandag 18.04.16 ca kl. 15:00.
Sted: Nablakontoret

Alle

Alle

