Styremøte i linjeforeningen Nabla
18/04/16
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

Ansvarlig

0
Før 18. april

Runde Rundt Tastaturet

Alle

SivMarie: 
Lagerrydding mandag sammen med Petter og Silius. Fikk noen idéer på møte med samarbeidsforum.
Vært på linjeledermøte. Fikk der innspill til både medarbeidersamtaler og bongsystem. Planlagt
medarbeidersamtaler. Deltatt på Timinis 10årsdag. Deltatt på middag og samf med nedlenderne.
Marius: 
Vært på seminaret “14 pils og en pizza” sammen med fadderkom. Har også snakket med undegrupper i
fadderkom, og blitt enig om noen endringer i programmet. Forrøvrig booket noen barer og snakket med flere av
nablas komiteer i forbindelse med fadderperioden. Vært på middag med superkule nederlandske studenter på
besøk i Trondheim. Har også deltatt på Teaterlosjens treårsjubileum. Telt fadderTskjorter.
Scott: 
Hadde møte i EduCom på tirsdag. Spiste middag på Egon Tyholttårnet og var på Studentersamfundet
med studentene fra Nederland på fredag. Var med å mottok gave fra studentene fra Nederland på lørdag. Var på
Teaterlosjen sitt treårsjubileum på lørdag.
Helena: 
Vært i møte med Online og jobber mot låvefesten som arrangeres på fredag. Endel som skal fikses
innen da. Hatt møte med immballteamet og fordelt oppgavene som skal bli gjort før sommeren. Fotballcup.
Deltatt på teaterlonsjen sitt 3års jubileum  superkos!
Ingvild: 
Ringt bedrifter ang. hovedsponsoravtale. Laget avtale om biobedrifter sammen med HC og Timini. Var
med fadderkom på “14 pils og en pizza”. Spiste med nederlenderne i Tyholttårnet og deltok på Teaterlosjens
jubileum!
Martine: 
Skrevet papirer til Sit og VT. Vært i møte med Velferdistinget og noen ang. en evt. midlertidig løsning på
“kjellerproblemet”. Startet med å prøve å lage bedre kultur for å pilse på kontoret ved å selge bonger og melde
vors torsdag. Suksess! Har vært på “14 pils og en pizza” og hatt en fantastisk kveld på teaterlosjens 3års
jubileum lørdag.
Silius: 
Var med på seminaret “14 pils og en pizza”. Har vært på første møtet om XYZfaktor, som kommer til å bli
helt megaawezome! Ryddet litt mer på lageret. Spiste middag med nederlenderne som kom på besøk og vært
med på en skikkelig bra feiring av Timini sitt tiårsjubileum.

Kristoffer: 
Prøvde å finne ut av mailproblemer (uten mye hell. Kan hende feilen ikke er på vår side, skal
undersøke videre). Hadde møte på torsdag med veiledning etterpå (endte opp med å ta hele kvelden).
Planlegger koietur. Vasket kontoret før styremøtet, antar jeg. Koste meg med studenter fra Groningen på fredag
og Timiniball på lørdag.

Ida: 
Har ryddet opp i avsnittsmalene i InDesign malen vår og nesten skrevet ferdig skrivet om retningslinjer for
layout. Deltok på Gullblekka, en konkurranse mellom linjeforeningsavisene på Gløshaugen, sammen med
redaksjonen. Nabladet stakk av med 3.plass i årets morsomste artikkel(«Minnepennen» av Alexander), 3.plass i
årets saklige artikkel(«Hvordan drikke øl» av Kristoffer) samt en litt sur 4.plass i Gullblokka kun ett poeng bak
Offline som tok 3.plassen. Spiste middag og var på samfundet med studentene fra Nederland på fredag. Ble
kjent med to som skriver for deres linjeforeningsavis, Francken Vrij. Vi ser på muligheten for at de skal skrive en
artikkel til Nabladet i bytte mot at vi skriver en artikkel for dem. Koste meg på Timini sitt tiårsjubileum. Startet med
å planlegge velkomstutgaven.
Paul:
Har gjort økonomi greier (fakturaer, grave igenom 1 år med arkiver). Sendte breve med kontrakter
angåene bytte av økonomi ansvarlige, venter på svar. Var med på middag på Tyholttårnet og var med videre på
samfundet. Var på treårsjubileumet til Teaterlonsjen.
1
Godkjenning av dagsorden
Alle
2
Ris og ros
Alle
Ros til Timini og Teaterlosjen for bra ball
Bra med middag med nederenlandske studenter
3
Eventueltsaker?
Alle
Kjøkken
SivMarie
Gullblekka
Paul
4

Endring av båndreglement
Silius
Endre reglementet, fargene til blå og gull og bredde til ca 7 cm. Silius sender mail til Online.
Endringen er vedtatt av styret.

5

Facebooketikette
Silius
Tidsplanleggingsknapp på facebook. Lurt å legge ut ting kl 12:00, 17:00 og 21:00 da er det flest
pålogga.

6

Bongsystemet på kontoret
Martine
Kjellerstyret og styret kan selge. Ved salg skal selger opplyse om regler til kjøper. Disse skal skrives på
nettet. Salget skal føres opp på liste i hvit pengekasse. Man må kjøpe hele bongremser siden det er et
bongsystem. Alle remsene skal signeres av selgeren. Ved salg skal av øl skal bong rives av og legges i
skål. Må opplyse om at folk skal være ærlige og redelige. En edruvakt ved drikking på kontoret behøves.
Døra må være lukket. Ved klage fra byggsikring overhøres dette. Ikke lov å være på kontoret etter kl
02:00, uansett. Om man vil drikke på kontoret må SivMarie eller Martine må få beskjed noen dager i
forveien. Bonger til låvefesten selges på forhånd.

7

Æreskomponent
SivMarie
Diskutert litt rundt ordningen. Det hadde vært kult med en liste av æreskomponenter. SivMarie skal

fikse.
8

Mail
Silius
Vi har fått mail til styret angående meldevaner. Samfundet har baksidekontakt, dette ønsker vi også å
innføre. SivMarie skal se på formuleringen.

9

Styret i fadderperioden
Marius
Styret har stand på komigangdagen der styret stiller med bakte kaker. Håper og regner med at styret
skal være atkive og synlige i fadderperioden.
Eventuelt
Alle
Kjøkkenvask
SivMarie
Silius skal vaske kontoret denne fredagen.
SivMarie
Vaskeregler
Silius

10.

Vaskeregler er på kjøleskapet
Mail fra IME
Ingvild videformidler til nablakomponenter

Silius

11.

Fremover
Låvefest
SiToverrekkelse av penger.

Alle

12.

Kritikk av møtet

Alle

Neste styremøte:
Mandag 25.04.16 ca kl. 15:00.
Sted: Nablakontoret

