
Referat 09.11.2021
Tilstede: Kristian, Emil, Audun, Frederick, Ine (Digitalt) og Stine
Fraværende: Ingen
Møte startes 09:23

Referat:
● Inhabilitetsvurdering

○ Kristian og Emil ser seg inhabil for Maxwells søknad
○ Nok oppmøtte medlemmer for avgjørelse

● Åpen øving med Maxwells vil være åpent for alle Nabla-komponenter
● Maxwells er totalt 14 medlemmer fra før.
● Går ann å se på hvordan sosialpott fordeles mellom komiteer og

interessegrupper.

● Vil anta at studenter som har instrument liggende allerede er med i en musikalsk
undergruppe

○ Kan evt. være studenter som er lei av/ vil prøve en annen musikalsk
undergruppe, som denne åpne øvingen kan appellere til.

● Sosialpott på 500kr til hver komite og styre
○ Interessegrupper får ingenting → Aka. Maxwells får ingenting

● Maxwells søker om dobbelt av det revyen fikk, men revyen er ~4 ganger så
mange komponenter som det Maxwells er.

Søknader: Maxwells muntre musikanter (Pizza til åpen øving) - Andreas Bernhus
Inhabile: Kristian og Emil

For:
● Koselig tiltak for engasjement rundt arrangement
● Kan komme flere komponenter til gode

○ Med tanke på at det er åpen øving og ikke kun for medlemmer av
Maxwells

● Bra de har lagt ut link til Peppes
● Kan gi en boost til Maxwells som undergruppe

○ Verve flere medlemmer
● Maxwells har ingen sosialpott

○ Kan evt. Være en diskusjon for å omfordele sosial potten i Nabla



Mot:
● Åpen øving betyr ikke nødvendigvis at mange dukker opp

○ De som er interessert i å spille kan tenkes har meldt sin interesse
allerede?

● Dumt at Fondet skal bli en sosialpott for undergruppene
● Stort beløp som brukes på pizza
● Ikke anslått antall folk som beløpet er ment for å mette
● Ingen direkte henvisninger til priser

○ Vet ikke om de kjøper billigere pizza for være økonomiske
● Begrunnelse pizzasted basert på lederens preferanser

○ Ikke hvilket sted de får mest pizza for pengene
● Sen søknad

○ Vanskelig å få reklamert for pizza på kun en dag
Vedtak:
Trenger 3 av 4 stemmer for å innvilge
Det blir stemt over:

- Innvilge 1 500kr: 0 for, 4 mot
- Innvilge 1 000kr: 2 for, 2 mot
- Innvilge 500 kr: 3 for, 1 mot
- Mot alle: 1

Ble innvilget 500kr med 3 stemmer for, 1 stemmer mot og 2 inhabile.

Eventuelt:
- Ønsker møte der vi ser på om vi vil endre lovene om forskriftene rundt

fondsstyret.
- Vil også gjerne drøfte hvordan vi skal forholde oss til søknader om mat.

Møtekritikk:
- Fint møte
- Lei seg for at det ikke er kaffe.

Møtet heves 09:56


