Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 04.02.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73 / Zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Andre innkalling til SKE er sendt ut! Denne gangen med null tekniske problemer! På mange måter kan jeg da lette
på skuldrene, men jeg mistenker at det blir en del eSKE-arbeid i fremtiden. Ellers har jeg fikset og ryddet litt på
Discord-serveren, gjort en minimal innsats i fondsstyret og oppdatert info på nabla.no-arrangementet. Har også fått god
dialog med ordstyrerne som virker veldig rutta, og skal bidra på en morsom photoshoot med ProKom senere på dagen.
Gleder meg!
Nestleder: Det har gått i ett siden sist styremøte. Har svart på en del mail og booket en del rom, og opprettet
diskusjonstråder for diskusjon av lov-og-forskriftsendringsforslag på Slack, noe som tok en del tid. Har i tillegg samarbeidet
med O Store Leder om hvordan SKE skal foregå, og har blitt svært fornøyd med nye løsningen. Ellers går tiden til
Planck-UKA-forberedelser.
Faddersjef: Denne uka har internasjonalansvarlig deltatt på møte med fakultetet for å finne ut hva vi skal gjøre med det lille
antallet internasjonale elever som har ankommet. Det blir spennende å følge med på hvordan det går med dem.
Økonomiansvarlig: Nå er andre innkalling med regnskap og budsjett ute. Regnskapet er levert inn til revisjon og ting
begynner å gå seg til i visma. Fremover blir det en del rundt fakturering av bedrifter for Eureka og å klargjøre presentasjon
til SKE.
Ambassadør: Delta er med på Sunniva Rose foredrag, vi har begynt å planlegge semesterets første Educom-møte og gleder
meg til å se hva som blir av Plancks i år!
BN-sjef: Jeg har i løpet av uken hatt medarbeidersamtaler med medlemmene i BN og har snakket med dem om blant annet
rutinene våre og MKE. Vi har også sendt ut tilbakemeldingsskjema for eurêka, og planlegger nå 2 bedriftspresentasjoner
som skal holdes dette semesteret.
Arr.komsjef: Har ikke gjort noe siden sist, teamet til max party skal ha møte til uken.
Kjellersjef: Intet å melde siden sist bortsett fra at vi har søkt om støtte til pizza til SKE, men ennå ikke fått noe svar.
Websjef: Jeg har stort sett jobbet med SKE relaterte saker, selv om det selvfølgelig har vært annet drypp som valgplakater
som skal opp på nettsiden og koreolis som skal oppdaterer komitébildet sitt. Ellers har jeg hatt medarbeidersamtaler med
store deler av kommitéen denne uken. Hva dette angår blir jeg forhåpentligvis ferdig før neste møte.
Redaktør: Nabladet tusler framover, som det trofaste maskineriet det er. Lite nytt som har skjedd siden sist.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Evy og Bera for underholdende RRT
Ros til Ed for å fikse kaffe

Alle
Alle

Orienteringssaker
Ukentlig pandemioppdatering
- Smitteutvikling i Trondheim
- Smitteutvikling på NTNU
- Påbud om 10 sosiale kontakter per uke oppheves, og utsteder kan servere alkohol til midnatt.

Alle
Frederick

Status på rekruttering til styret
Frederick
Vi har så langt fått kandidater til 6 av de 11 styrestillingene som skal velges. Noen av de gjenværende stillingene
vet vi om folk som er interesserte i, men som ikke har meldt sitt kandidatur offisielt ennå.
Raskt: praktisk rundt SKE
Frederick
Under SKE ønsker ordstyrere å ha det minste av rommene for seg selv. Styret og tellekorps vil derfor oppholde seg
i det andre rommet. Websjef og leder går gjennom hvordan det tekniske skal fungere etter møtet. Det er kamera i
rommet som kan brukes under styrets presentasjoner og beskjeder, men ikke til innlegg som er del av diskusjon,
valg eller lignende.
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Saker
Alle
Discord-kontortid: hvordan har det funket?
Frederick
Det har vært lite oppmøte på discord under de første kontortidene. Vi vil derfor prøve å skape litt mer blest rundt
den siste, siden det dårlige oppmøte kan ha kommet av for lite info.
Hvordan gjøre digital SKE gøy
Frederick
For å spice opp SKE2021 litt vil vi stille med kahoot, “kyllingjakt” og premier. Nestleder tar ansvar for dette, og
premiene blir gavekort på foodora. I tillegg har det blitt bestemt at de fleste lovendringsforslagene skal tas opp på
eSKE, så da blir nok SKE litt kortere som kan hjelpe på oppmøtet.
Idémyldring rundt rammene til eSKE
Frederick
Vi setter foreløpig eSKE til 8. mars kl 16. Vi stiller igjen med litt premier så langt budsjettet holder, og eventuelt
mat hvis vi har muligheten til å avholde eSKE fysisk. Vi avventer med å bestemme om vi må ha digitalt opplegg
igjen. Som på tidligere eSKE henter vi inn ekstern ordstyrer, imens resten av ensemblet kan være interne. Videre
detaljer rundt eSKE diskuteres på kommende møte.
Nye retningslinjer for arrangementer
Emma og Ed
De nye retningslinjene er bestemt, men kan endres på etter hvert som reglene i Trondheim endrer seg med tiden.
Foreløpig vil du nye retningslinjene åpne for bandøvinger og kaffe + kontorvakter. Retninglinjene er tilgjenelige
ved linken under.
https://docs.google.com/document/d/11d_QnEJresLuEmyEMUQrxP7PVU0eGlYGb_Hrx2Ha7dY/edit?usp=sharin
g
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Eventuelt
Alle
Blesting om SKE? Digitale forelesninger?
Frederick
SAmund kontakter forelesere for å be om blesting til SKE. Undergruppeledere bør også pushe på sin undergruppe
om å møte opp.
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Fremover
Endelig innkalling til SKE sendes ut
SAmund har bursdag :)

Alle

