
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  10.09.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Mye arbeid har gått til ymse områder. Har vært litt innom alt fra planlegging av styrets hyttetur, til å se på 
strukturendringer i styret, til erfaringsskriv og svaring av mail og opprop. Siden vi signerte oppropet og etter et fem 
minutters telefonintervju kom vi plutselig i Under Dusken som var veldig artig! 
 
Nestleder: Har i det siste foretatt meg arbeidsoppgaver som inkluderer, (men ikke ekskluderer annet), som QR kode laging 
og opphenging, rombooking og generelt styrearbeid. Ser litt mørkt ut med tanke på kiosk, men det går egentlig helt fint pga 
at kontorpågangen ikke er så stor. Fremover skal gensere bestilles, og kontortilgang ordnes til alle nye komponenter. Det 
gledes til å se Nabla vokse!  
 
Faddersjef: Det ryktes om bokskap-klipping neste uke, en av mine viktigste oppgaver fremover. Undersøkelsen om 
fadderperioden har fått ganske bra resultater som vi må ta med oss videre. Har plutselig fått min første smak på sekretærens 
mindre attraktive oppgaver, da Evy informerte om at det nesten er tomt for kaffe på kontoret. Det får man vel bare bite i seg 
og fikse asap. 
 
Økonomiansvarlig: Nå renner det inn kontigenter, så det er veldig hyggelig men også litt arbeid å registrere. Jeg har begynt 
å sammenligne kontoplanen til BN og kontoplanen jeg har fått fra volvox for å lage en kontoplan vi kan bruke i Visma 
eAccounting, men det går litt treigt, spesielt fordi jeg ikke helt vet hva jeg driver med.. Ellers er jeg (forhåpentligvis) 
midlertidig økonomiansvarlig i Arrkom, så er litt jobb med å registrere betalinger. Snart skal jeg også gjøre regnskapet for 
Arrkom fra mars tom idag, så det blir litt arbeid. Men litt hell i uhell; pga korona har ikke arrkom hatt så mye aktivitet, så det 
bør gå relativt fort.  
 
Ambassadør: Har satt opp og fått tatt nesten alle intervjuene sammen med min flotte nestleder Sara og det er mange 
lovende! Undersøker i mellomtiden alternative lokaler som ikke er alt for dyre og håper på det beste. Så snart vi får det på 
plass kan vi begynne å kontakte foredragsholdere igjen.  
 
BN-sjef: Har hatt rundt halvparten av intervjuen og skal ha resten i løpet av uken. Virker som at vii har mange gode 
kandidater. Ellers har vi satt planer for hvordan eurêka kan gjennomføres med tanke på situasjonen, og eurêkakom skal ha 
sitt første ordentlige møte idag. 
 
Arr.komsjef: Har satt tid til alle intervjuer, det gikk overraskende bra å få kabalen til å gå opp. Er litt over halvveis på listen, 
og det er veldig mange lovende kandidater, så gruer meg litt til å velge. Dato for semestermøte er satt, og dato for 
arrangmementene begynner å falle på plass. Har også sendt mail til ulike lokaler i trondheim angående ball. Evy stiller også 
som midlertidig økonomiansvarlig i arrkom, noe jeg setter veldig stor pris på. 
 
Kjellersjef: Vi har begynt med intervjuer til Kjellerstyret denne uken! Vi hadde 40 søkere, noe som må ha vært en slags 
rekord! Det blir vanskelig å luke ut 8-9 stykker, siden alle virker som gode kandidater så langt. Ellers har vi opprettet en 
slags undergruppe i undergruppen, som skal være en arrangementkomité som skal fokusere på hvordan vi kan få til gode, 
trygge arrangementer på Kjellern.  
 
Websjef: Administrering av skap har generelt sett gått etter planen. Jeg har enda ikke fått kontakt med ntnu-service om 
avbitertangen vi trenger til neste uke. Det kan hende klippingen blir forskjøvet, men det har veldig lite å si annet enn at det 
kjøper “skapeierne” litt tid. Ellers hadde WebKom et ulovlig kort møte denne uken. Ikke mye som har skjedd på den fronten 
som jeg har vært involvert i. 
 



Redaktør: Jevnt over ganske lite som har skjedd den siste uka på redaktørfronten, da Nabladet nå er inne i den fasen hvor 
den eneste jobben min er å mase på at skribentansvarlig skal mase på skribentene, så de får skrevet og korrekturlest og 
korrektert tekstene. Deltok på et møte om strukturendringer i styret, har laget baksiden til septemberutgaven og har lekt meg 
med å få til en liten internkonkurranse i Redaksjonen dette semesteret, men bortsett fra det har jeg ikke styrt med så mye. 
Stålsetter meg for en intensiv neste uke, med intervjuer, ferdigstilling av septemberutgaven, og planlegging av 
oktoberutgaven, så er fint med litt ro før stormen.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Frederick for dusken-artikkel 
Ros til Hedvig som testet negativt for Covid-19 
 

3 Orienteringssaker Alle 
eurêka - planlagt gjennomføring                                                                                                            Amund B 
eurêka er planlagt til å gå over 1 uke denne gangen. Det blir nye tilbud til bedriftene ettersom vanlige stands ikke 
lar seg gjøre. Mer detaljer kommer etterhvert som opplegget blir spikret. 
 
Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
Ting går bra i Trondheim, men ser ikke så bra ut i andre deler av landet. Vi håper dette ikke sprer seg til vår kjære 
hjemby. 

 
4 Saker Alle 

Presentasjon av BNs overskudd Caroline 
BNs økonomiansvarlig presenterer BNs overskudd for regnskapsåret.. Mer detaljer om økonomien holdes 
konfidensielt.  

 
Banksalen til Immball - dato Emma 
Vi tenker foreløpig å prøve å få til immball 16. eller 30. oktober. Ettersom dette vil bli en ganske redusert utgave 
av immballet, vurderes det å ha et større ball når myndighetene åpner for slikt. Det vil foregå på kvelden og vi 
venter på retningslinjer fra utleier for å avgjøre reglene om alkoholkonsum og liknende. De inviterte blir først og 
fremst styret og 1. klasse. Deretter prioriteres fadderkom, 2. klasse og 5. klasse. Eksterne styrer utgår. Vi vil også 
prøve å arrangere et opptak tidligere på dagen, med et mer coronavennlig opplegg denne gangen. 

 
Strukturendring i Nablastyret - målsetning Frederick 
Styret ønsker å starte en prosess for å gjøre samarbeidet med  prokom lettere. Derfor skal vi jobbe med en ordning 
som gir prokom en kontaktperson i styret. Denne løsningen er ikke fastslått, og kan endres i løpet av prosessen. 

 
Strukturendring i Nablastyret - prosessutvalgets medlemmer Frederick 
Utvalget vil bestå av Frederick, Petter, BAmund, Martine og prokom-sjef Eirik. I videre prosess vil også andre 
stillinger i styret bli vurdert. 

 
x. Eventuelt Alle 

Ingen eventuelt-saker som er relevante for folk utenfor styret. 
 

xx Fremover  Alle  
Immball! 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

Det var lurt med en liten pause midt i møtet. 
 
 
 


