Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 09.01.2021
Tid: 18:00 - 20:00
Sted: Zoom
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Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Før eksamensperioden fikk jeg og Hedvig delt ut julekort til en god del linjeforeninger og ansatte, som var utrolig
hyggelig! I eksamensperioden og juleferien har jeg jobbet en del med erfaringsskriv og forberedelser til SKE. Det aller meste
av sakspapirer, kjøreplaner og annen planlegging bør egentlig være klart - eller det hadde i hvert fall vært det hvis smitten
bare forsvant 01.01.2021. Må nevne at jeg også har fått hjelp fra lov- og forskriftsutvalget til å se ordentlig gjennom lovene
og forskriftene, og vi har alt fått på plass en del forslag som resten av styret skal være med å diskutere. Gleder meg til å sette
ordentlig igang med Nabla-arbeidet igjen og ikke minst til å returnere til vårt kjære kontor når det blir lov!
Nestleder: Det har vært betydelig færre mail i juleferien, men de har fortsatt blitt besvart etter beste evne. Grunnet
personlige omstendigheter fikk jeg ikke deltatt på møte om nye lover og forskrifter, men har gått igjennom dokumentene og
er meget imponert. Skal også foreslå en prosess for å streamline diskusjonene rundt nettopp dette under SKE, med hensikt å
forbedre diskusjonen og korte ned tid under SKE. Fremover skal jeg begynne å planlegge en koronavennlig Planckuke, en
utfordring som blir spennende og lærerik.
Faddersjef: Har gjort små fremskritt på erfaringsskriv og reflektert rundt hvilke erfaringer det er viktig at neste faddersjef
tar med seg fra annerledesåret som er passert. Har også fundert mye på hvem som kan ende opp med å stille på SKE som
min etterfølger. Kanskje ingen tør? Det blir interessant å se hvordan det går.
Økonomiansvarlig: Juleferien har gått i å klargjøre for overgangen til visma. Dette ser ut til å gå ganske ok, men er litt styr
da det ifm korona er litt kluss med diverse midler. Ellers har også regnskapet begynt å bli ferdig, budsjettet begynner også å
ta form, og erfaringsskrivet er påbegynt. Ellers har tiden gått i forberedelse til SKE som nærmer seg, og da spesielt til
budsjettmøtet styre holder på mandag 11.
Ambassadør: Sammen med nestleder i educom og økonomiansvarlig har budsjettet for vårsemesteret, og 20/21 blitt
ferdigstilt. Erfaringsskriv er nesten ferdig og gleder meg til å se hvem som stiller på SKE! Er nok en gang på med
planlegging av Sunniva Rose foredrag, men de sier alle gode ting er tre. Gitt at våren blir bedre enn høsten har vi fått satt
tentative datoer til forskjellige foredrag og arrangementer, men de kommer selvfølgelig an på NTNUs retningslinjer etter at
campus åpner igjen. Gleder meg til våren og håper på det beste!
BN-sjef: Aktiviteten i BN den siste tiden har for det meste vært planleggingen rundt eurêka som nå skal avholdes digitalt i
uke 4. Nå som juleferien er ferdig tar vi opp kontakten med bedriftene, og begynner etterhvert å forberede en ny liste med
bedrifter vi skal ringe angående bedriftspresentasjoner på høstsemesteret.
Arr.komsjef: Arrkom har som gruppe ikke gjort så mye. Det ser mørkt ut for arrangementer før ske, og så må vi begynne å
se på digitalt Max-party. Ellers har forrige-forrige økonomiansvarlig gjort regnskapet, og Evy har hjulpet med budsjett. V
Kjellersjef: Tidlig i 2021 hørte vi i Kjellerstyret med de i Kjellernstyret, hvor det var tydelig at det var uaktuelt å ha åpent
fremover. Det er usikkert på hvor mye aktivitet det blir før Ske, men mye peker mot at det blir vanskelig å gjennomføre på
en ansvarlig måte. Vi hadde drømt om en koietur med hele gjengen i januar, men det ser også veldig uaktuelt ut per nå.
Websjef: Det har lite å gjøre siden julekalenderen. Det lille som har vært er litt info å oppdatere på nettsiden for det nye
semesteret. Jeg ser frem til et nytt semester med nye gleder og utfordringer. Erfaringsskrivet er påbegynt så da er det jo
automatisk over 50% ferdig. SKE 2020 blir interessant om ikke annet
Redaktør: Før jul ble både julekort og novemberutgaven ferdigstilt og distribuert til kontorer og komponenter til storslått
mottakelse. Juleferien har gått til litt organisatorisk arbeid; har begynt å drodle litt på erfaringsskriv, og har brukt litt for mye
tid på å bare stirre på budsjett og regnskap for Nabladet fordi penger har forsvunnet og dukket opp på steder jeg ikke
forventa. Snart begynner arbeidet med min siste utgave, og enda fler forberedelser på overføring av stafettpinnen.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Emma, Frederick, Padel og Evy for å bruke status på Slack lurt!
Ros til alle snille barn for å være snille
Ris til alle slemme barn for å være slemme
Ros til alle som har begynt på erfaringsskrivet!

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Runde rundt Zoom-bordet: arbeid og prosjekter videre
Frederick
○ BAmund jobber med Eurêka
○ SAmund forbereder SKE
○ Bera ser an situasjoner og gønner på med vanlig drift utover det.
○ Edvard jobber med en smooth overgang for neste kjellerstyret siden sittende medlemmer har lite erfaring
○ Emma jobber med digital MAX PARTY. Vil prøve å få til vinteraktiviteter hvis det blir mulig.
○ Evy gjør div økonomigreier. Mer om dette senere.
○ Frederick er nesten ferdig med erfaringsskriv. Vil jobbe med Nablatillitsvalgte og selvsagt stille opp for
resten av styret om vi trenger han.
○ Hedvig jobber som normalt frem mot neste utgivelse av Nabladet.
○ Padel er opptatt med erfaringsskriv, SKE og tanker rundt Planck-uka.
○ Petter skriver referater og jakter ny, kvalifisert faddersjef.
Orienteringer om SKE
Frederick
Det er åpent for å stille som kandidat til en styrestilling ved SKE. I den forbindelse skal stillingsbeskrivelser og
årsberetning ferdigstilles. Første innkalling til SKE sendes ut 4 uker i forkant. Leder minner om at der er lov å
stille til gjenvalg, eller eventuelt jobbe for å finne en god kandidat til egen stilling.
Oppsummering av smitteutvikling siden sist
Frederick
I 2020 ble 135 personer fra NTNU smittet. Situasjonen i Trondheim er nå verre enn den var forrige semester, og
regjeringen har nylig innført svært strenge regler for sosial kontakt og generell ferdsel. R-tallet har ligget på ca.
1,35, men ser ut til å ha forbedret seg de siste par dagene. Heldigvis har vaksinene begynt å komme, så vi kan se
lyset i enden av tunellen.
Økoting: kontingent, buffere, regnskapsår, overføre overskudd, budsjett og regnskap
Evy
Kontingenten blir på 420 kroner. Økonomisjef kommer til å ta opp på SKE at vi ønsker å endre regnskapsåret til å
samsvare med skoleåret i forbindelse med overgangen til Visma. 11. januar har vi budsjettmøte hvor vi skal gå
gjennom økonomien fra året som har gått.
Oppdatering: Kjellern
Edvard
Kjellern holder stengt i begynnelsen av semesteret, med stor sannsynlighet til å forbli stengt en god stund
fremover. En eventuell gjenåpning er opp til Kjellern-styret å bestemme, ikke kjellerstyret/kjellersjef.
Planck-UKA -tips
Johannes
Planck-UKA skal gjennomføres tredje uka etter SKE. Vi kommer til å tenke ut et gjennomførbart opplegg som
diskuteres på møtene i mellomtiden.
eurêka
Amund B
Årets Eurêka blir heldigital i siste uka i januar. Planen er at fem bedrifter deltar på en dag hver. Deltakelse fra en
bedrift innebærer instagram-takeover, digital bedpres og reklame på Nabla.no.
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Saker
Alle
SKE og smittesituasjonen
Frederick
Styret må vurdere gjennomføringen av SKE, ettersom vi ser på det som en stor fordel om det kan avholdes med
fysisk oppmøte, men slik situasjonen er i dag virker dette lite sannsynlig. Vi kommer uansett til å utarbeide en
løsning slik at folk kan delta digitalt, ettersom enkelte kan være i risikogruppa eller i karantene. Inntil videre er Ske
utsatt til 15. februar, med forbehold om at en ekstra utsettelse kan forekomme om det blir mulighet for fysisk
oppmøte 1-2 uker etter den foreløpige datoen. Undergruppeopptak utsettes på tilsvarende vis.
Redaksjonelle endringer i Nablas lover
Styret har sagt seg enige i årets redaksjonelle endringer til lovene.

Frederick

Redaksjonelle endringer i Nablas forskrifter
Styret har sagt seg enige i årets redaksjonelle endringer til forskriftene.

Frederick

Instagram-presentasjoner av styrestillingene
Frederick
I likhet med tidligere år vil styrestillingene presenteres etter tur i forkant av SKE for å skape blest rundt valget. Det
vil starte etter første innkalling er sendt ut. Vi vil også prøve å bleste på Facebook ettersom vi har begrenset med
andre måter å bleste på.
Valg av BN-leder
Amund B
BN har tidligere valgt leder i forkant av SKE under sin generalforsamling. BAmund kommer i år til å ta opp med
BN om årets generalforsamling kan settes etter SKE, slik at ledervalget kan foregå på samme vis som valget til de
øvrige styrestillingene i Nablastyret.
Øke priser i nablashop
Evy
For å få bedre samsvar med innkjøpspriser vil noen varer få ny pris. Ettårsdalje koster nå 100 kroner, kopper koster
80 kroner og femårsdalje koster 200 kroner.

x.

Eventuelt
Alle
Coronastøtte og Excom
Amund B
BN mottar en del penger i støtte fra velferdstinget i forbindelse med tapte inntekter i fjor. Disse pengene inngår i
BNs overskudd og kan derfor regnes inn i potten som BN vanligvis gir til Excom.
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Fremover
Semesterstart

xxx

Kritikk av møtet
Alle
Styret har virkelig fått dreisen på å avholde møter må zoom. Gode på mute/unmute og leder gjør en god jobb ved å
se når andre ber om ordet.

Alle

