Styremøte i linjeforeningen Nabla
14/03/16
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:
Har sendt masse mail. Tatt kontakt med Støvneng og Deus angående fondet. Vært på Kontor
til Kontor og linjeledermøte med nåværende og gamle ledere av linjeforeninger på Gløs. Sykeste på
lenge! Arrangerer lagerrydding i kommende uke. Bestilt nye styrepins. Konversert med instituttleder
angående større lager til linjeforeningen/revyen. Deltatt på sympatifest, fikk snakka med masse nye
Hybrider, Bergmenn og Omegagutar, veldig kult! Stilig av Leonardo å invitere oss til instituttet sitt!
Marius: 
Hatt første møte med fadderkom, fastsatt (omtrentlig) fadderprogram. Mailet med flere lokaler,
samt hatt kontakt med andre linjeforeninger. Hatt kontakt med SiT angående diverse kurs og
“Kjernekar”kampanjen. Kjøpt referatperm og kaffe til kontoret. Satt opp proviantliste i matskapet.
Scott: 
Har hatt møte i EduCom. Har gjennomført intervjuer med potensielt nye EduComere. Holder på å
organisere resturantbesøk med de som kommer på besøk fra Nederland. EduCom skal ha en stand på
pidagen 14.3. Jeg har diverse oppgaver i forbindelse med det.
Helena: 
Hjelper Andrea med låvefesten sammen med Online. Skal ha møte med dem mandag 14.03.
Prøver å skaffe utstyr til The Gravitones når de skal spille på festen. Opprettet en undergruppe i arr.kom
som skal fokusere på sportslig arrangement. Tar snart opp nye medlemmer. Planlegger første møtet i
arr.kom og har sett på budsjettet til arr.kom sammen med økonomiansvarlig.
Ingvild: 
Vært i møte med lederne av bedriftskomiteene i HC og Timini ang. samarbeid om biobedrifter.
Gjennomført intervjuer av mulige nye medlemmer av BN. Fastsatt dag for eurêka, 24. januar 2017.
Martine: 
Har vært i møte med arbeidsgruppen for kjellerne og planlagt videre forløp. Har begynt å
skrive litt på papirer som skal sendes med til sakspapirene når konsersnstyret beslutter kjellernes
skjebne. Har fastsatt møtetid for kjellerstyret for å planlegge tiden fremover.
Silius: 
Kjøpt inn stoff til ordensbånd og gitt det til Benedikte, som er så snill at hun skal sy dem for oss.
Laget vaskeliste for kontoret og hengt det på kjøleskapet. Vært på intervju med BN. Hatt møte med en
fra Timini Labs om det nye Makerrommet. Kontaktet Nidelv klubbhus og booket dem for 17. Mai. Hatt
min første kontortid (anonyme kilder påstår at vafflene ble skikkelig digge).
Kristoffer: 
Gjort ferdig alle 8 intervjuene. Arrangerte mitt første webkommøte på fredag. Fant ut hva vi
skal gjøre med serverene, nettsiden, opplæring. Laget også kaffe til møtet! Fikset på noen ting på
nettsiden.
Ida: 
Hatt intervjurunde. Jobbet med ferdigstillingen av marsutgaven.
Paul: 
Var på økonomikurs på Tirsdag, lærte en del om bokføring. Måtte jobbe mer på excelarket, alt for
mange timer. Betalt facturar.
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Nye daljer
Petter
Petter har funnet produsent til nye daljer. Styredaljer, lederdalje, 1. års dalje og 3. årsdalje. Alle har 27
mm båndbredde og koster 50, per stykk. Komitedaljer for ett år er helblåt bånd med sølvlogo, 3
årsdaljen har sølvlogo med gullstriper på bånd. Styredalje er et helblått bånd med gulllogo. Lederdaljen
har blått bånd med gullstriper, logoen er gull. Petter skal sjekke opp klistemerker og andre
nablaeffekter. Petter jobber videre med hele saken
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Alumnibånd
SivMarie
Ulike meninger rundt alumnibånd, spesielt rundt retningslinjene rundt bruken av dette. SivMarie skal
skissere retningslinjer til neste styremøte.

6.

Komitelederdalje
SivMarie
Det har kommet innspill med ønske om komitélederdalje, etterson komitélederene også bidrar med mye
arbeid i forbindelse med Nabla. Per nå er det mange daljer og pins rundt om i nabla. Styret lufter
istedenfor en idé om en gjenstand som kan gå litt på rundgang eller noe litt morsomt som kan brukes i
forbindelse med den stillingen. Tidligere komitéer som har fremmet liknende forslag har blitt stemt ned.
Konklusjon en er at styret innfører ikke komitélederdalje.

7.

Orientering: Salg av kompendier
SivMarie
Styret selger kompendier. Disse er i kompendieskapet. Betales kontant eller med vipps, Skriv på lapp
hver gang det handles et kompendium.

8.

Pinsdiskusjon
Dette tas ved neste møte
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Tilbakemeldinger på nytt ordensbånd
Silius
En prototype er laget. Problem med prototype: litt bølgete og litt for kort. Silius skal sjekke
skredderpris. Nye styret skal ha de gamle båndene nå dersom representasjon av Nabla skal foregå i
galla..
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Orientering om “Kjernekar” og litt fadderperiode
Marius
Fadderopplegget er sånn omtrentlig satt. Marius har meldt Nabla på prosjektet “kjernekar”. Dette er et
samarbeidsprosjekt med SiT og politiet for å motarbeide voldtekt i forbindelse med fester. Det å være
med i prosjektet innebærer at poltiet skal ha en liten presentasjon på et fadderinfomøte, samt dele ut
buttoner og plakater.
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Eventuelt
Alle
Blæsting med Låvefest
Helena
Viktig med mye blesting, blant annet styreblæsting. Dette vil skje mandag 4. april.



Underholdningssjef
SivMarie
Det har kommet inn et forslag om underholdningssjefstilling i styret. Altså en slags paraplystilling for
underholdningsarenaene i Nabla. Styret er ikke sikker på dette behovet. Det er nok litt ekstraordinært at
samme person(er) er såppas sentrale i så mange av underholdningsarenaene nå. Styret tror dette blir litt
unødvendig og forsinker kommunikasjonskanalen ytterligere i linjeforeningen. Mer gunstige ordninger
kan være å gi f.eks en kontaktperson eller liknende.

SivMarie
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Fremover
Påskeferie
Nytt nablad kommer!
Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Mandag 04.04.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

Alle

Alle

