Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 11.02.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: Zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Evy gjorde meg oppmerksom på en viktig konsekvens av SKE-sak 8 som gjorde at vi jobbet en del med å ferdigstille
det nye sakspapiret til endelig innkalling, men den ble omsider sendt ut innen fristen! I tillegg nærmer vi oss ferdige med en
revisor-avtale med Timini. Vi har også fått inn masse nominasjoner og kandidaturer til SKE har gledet meg, nå er det ikke
mange stillinger igjen til vi er i mål! Det har også vært litt ymse møter med NTNU om studentenes trivsel - er bra de bryr seg
men kanskje ikke enda flere Zoom-møter er løsningen... Ellers ruller hjulene med både SKE og eSKE og gleder meg til å se
resultatet til førstnevnte på mandag.
Nestleder: Har nesten fått ferdigstilt erfaringsskrivet, og prøvd å gjøre det så lite koronarelevant som mulig. Har også laget
ferdig kahooten til SKE, tror det blir bra. Blir spennende å se om det kommer noen flere kandidater som nestleder. Ellers er
det en kjip dag.
Faddersjef: Jeg prøver å forberede meg mentalt på all noteringen jeg må gjøre på SKE. Tenker det blir min arvtakers
morsomme oppgave å notere på eSKE.
Økonomiansvarlig: Ikke så mye som skjer på økonomifronten for øyeblikket annet enn at visma ruller og går og det er noen
søknader som har frist nå fremover. NV har 15.feb og Sit 28. feb.
Ambassadør: Semesterets første møte skulle skje neste onsdag så da blir det vel digitalt! Delta er all in på Rose-foredrag,
plotte-kurs med numphys skal planlegges og den påtroppende ambassadør som blir valgt skal få erfaringsoverføring<3
BN-sjef: Siden sist har jeg hatt medarbeidersamtaler med medlemmene i BN og begynt rekrutteringen til de ulike stillingene
som skal velges på MKE som er satt til fredag neste uke. Ellers skal vi snart starte på ny ringerunde og er nå i ferd med å
ferdigstille status på bedriftene vi kontaktet på høsten.
Arr.komsjef: Vi har lagt planer for skitur i bymarka og er i gang med max-party, det blir knallbra!!
Kjellersjef: Intet å melde siden sist. Kjellern er fremdeles stengt, og det ser ikke lyserer ut. Fremdeles ingen som har stilt
som Kjellersjef.
Websjef: Som websjef har tiden stort sett gått til å forberede digitalt SKE, medarbeidersamtaler i kommitéen og
møteforberedelser.
Redaktør: Februarutgaven nærmer seg ferdig, men pga. litt ymse forsinkelser kommer den nok ikke ut før i siste halvdel av
måneden. I tillegg har redaksjonen fått planlagt og skal ta midtsidebilde, etter mye fram og tilbake, og ellers er det ikke mye
å oppdatere om. Vi har nok å gjøre i hvertfall.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris til Frederick for å skrive ut 875 sider ikke tosidig
Ris til formannskapet i Trondheim Kommune
Ris til UA for å skrive erfarerer

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Det ble innført nye retningslinjer i går som følge av mutantenes ankomst i byen. Skolen stenger for alt unntatt lab,
treningssentre og fritidssentre stenger også. Likevel er det lite smitte.
Teknisk test av stående presentasjon
Presentasjonen fungerer bra.

Frederick

Status planckuka
Padel
Planene til Planckuka kan fortsatt gjennomføres som planlagt med unntak av integration bee. Lar opplegget bli
som planlagt med mindre det kommer store endringer på retningslinjene.
Status Max Party
Emma
Arrkom har planlagt et tett program, men er fortsatt åpne for innspill. Bare å sende idéer til Emma så fort man
kommer på dem.
Mas om erfaringsskriv
Disse burde være klare til SKE på mandag.

Frederick

Sit har gratis samtaletilbud hvis man sliter: https://www.sit.no/helse/samtale
Et fint tilbud å ha i det som kan være en vanskelig tid for mange.

Frederick

Penger til lavterskeltilbud fra Sit
Frederick
Sit har fått midler fra Regjeringen til å få igang lavterskeltilbud for studenter “så raskt som mulig”. Skal komme et
søknadsskjema på sit.no om ~2 uker. Søknader godkjennes fortløpende etter det. Innspill til tiltak kan allerede
sendes til sindre.alvsvag@sit.no / marianne.k.karlsen@sit.no
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Saker
Intensjonsavtale om revisor med Timini
Timini er fornøyde med avtalen. Om noen har innspill bør de komme i løpet av dagen.

Alle
Evy

Påbud om 10 sosiale kontakter - konsekvenser for SKE/eSKE og videre
Frederick
Vi endrer planen for SKE til å være heldigital, der styret ikke samles, men deltar over nett som alle andre. Ved
felles styremøter med nye- og gamlestyret etter SKE er det ønskelig at de med samme stilling sitter sammen for å
få en lettere erfaringsoverføring, så lenge dette følger retningslinjene. eSKE kommer også til å bli heldigital per
dags dato, og vi skal jobbe for å gjøre det morsommere å delta for å sikre å være stemmedyktige.
Praktisk arbeidsfordeling før SKE
Frederick
Padel tar ansvar for å skaffe gave til ordstyrere. Frederick order opplegget for innsjekk når SKE begynner og får
teknisk support av Knut André.

x.

Kahoot
Kahooten fungerer fint, og kommer til å skape god stemning :)

Padel

Ny vurdering av endringsforslag F4 (forskriftene)
Styret ønsker å trekke forslaget.

Frederick

Eventuelt
Blir det fortsatt Sabrura?
Ja.

Alle
Amund B
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Fremover
SKE

Alle
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Kritikk av møtet
Gjengen <3

Alle
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