Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 14.01.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: Zoom:
https://NTNU.zoom.us/j/92259320693?pwd=RktCUVd1WjhISS8yL3RHaWowY09MZz09

Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Siden forrige møte da vi endret datoen på SKE har jeg endret på det og sørget for at datoen står oppdatert på alle
dokumenter. Har også deltatt på budsjettmøte, kommet i dialog med ordstyrerne og kommet godt i gang med sakspapirer til
øvrige saker.
Nestleder: Har fått booket nye rom til flyttingen av SKE, gikk helt smertefritt. Planleggingen av Planck-UKA har sakte men
sikkert begynt, og det gledes til å få høre innspill fra resten av styret. Fremover vil tiden gå til forberedelser av Planck-UKA,
SKE og annet administrativt arbeid.w
Faddersjef: Etter forrige møte skrev jeg et referat og deltok på årets budsjettmøte.
Økonomiansvarlig: Det nærmer seg stadig SKE og regnskapet og budsjett begynner å nærme seg ferdig. Ellers sendes det
inn søknad koronastøtte fra velferdstinget. Får håpe denne går gjennom slik at vi får et litt romsligere budsjett og at excom
kan få litt mer penger.
Ambassadør: Begynner å spikre ned Rose-foredrags bidrag fra Delta og Spanskrøret, hyggelig å bli kjent med nye
fagansvarlige. Min flotte nestleder tar ansvaret for elevkveld med Enter.
BN-sjef: Det er ikke mye som har skjedd siden sist. Vi skal ha første møte neste uke, og har fått et par henvendelser fra
bedrifter om bedriftspresentasjoner dette semesteret.
Arr.komsjef: Arrkom har ikke gjort noe siden sist møte, vi begynner med møter neste uke og da vil semesteret planlegges!
Kjellersjef: Fokuset for tiden fremover vil være å finne en smart måte å forbedre erfaringsoverføringen til etter SKE. Dette
er med tanke på at det nåværende Kjellerstyret, som snart har sittet et helt år, ikke har erfart et vanlig semester. Kjellern
kommer også heller ikke til å ha åpent på en stund, så vi vurderer andre aktiviteter på Zoom osv. I fjor var vi flinke til å
begrense kontakt når det gjaldt, for eksempel å bare la noen dra på koietur, og det fokuset har vi tenkt til å fortsette med
fremover.
Websjef: Vi har hatt semesterets første møte med WebKom. Heldigitalt selvfølgelig. Det er alltid like kjekt å høre folks
stemmer i disse tider. Serversjef har laget et artige lite “how to server”-script som man kan kjøre for nye på serverne. Ellers
er det ganske rolig. Valgplakater kan nå lastes opp til valgplakater 2021 albumet.
Redaktør: Planlegger semesterets første redaksjonsmøte, som ligger ann til å bli heldigitalt, ellers har det ikke skjedd mye
siden forrige møte.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Evy for god styring av budsjettmøtet!
Ros til Edvard for fin RRT
Ris til Hedvig og BAmund som glemte styremøtet.

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Ikke mye har skjedd siden sist. De samme retningslinjene gjelder fortsatt, og regjeringen vil presentere eventuelle
endringer på mandag. Melding fra Anne Borg har også gitt beskjed at vi får minst én uke forvarsel før
undervisning begynner fysisk.
Koordineringsmøte med SKE-ordstyrere 29. januar
Frederick
Frederick og SAmund deltar på møtet for å gjøre oss klare til SKE 2021. I år får vi hjelp fra tre representanter fra
organisasjonskollegiet, der en vil være ordstyrer og de andre vil kunne hjelpe til med andre oppgaver.
Instagrampresentasjoner
Emma
I styrets drive skal det ligge et dokument med spørsmål hvert styremedlem skal svare på som del av presentasjonen
av sin stilling som kommer på instagram i forkant av SKE.
Valgplakater nabla.no
Soland
Et system for å laste opp valgplakater på Nabla.no er klart. Info vil være inkludert i første innkalling til SKE. Det
oppfordres til å henge opp og laste opp både seriøse og tullete plakater.
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Saker
Flere redaksjonelle endringer i Nablas lover og forskrifter
Styret har blitt enige om et par ekstra redaksjonelle endringer i lovene og forskriftene.

Alle
Frederick

Planckuka
Johannes
I forbindelse med en potensielt heldigital Planckuke har styret startet å forberede et alternativt opplegg. Gjennom
en kjapp brainstorming har nestleder mottatt en rekke forslag som han vil se nærmere på til neste gang.
SKE-streamlining
Johannes
Styret ønsker å finne tiltak som kan gjøre at SKE gjennomføres raskere, slik at det vil bli lettere å få tilstrekkelig
med oppmøte. Vi vil opprette en Slack-kanal der endringer til lover og forskrifter kan diskuteres i forkant av SKE.
Argumenter for og imot hvert forslag vil presenteres av et nøytralt parti på SKE før det åpnes for eventuelt nye
argumenter. Info om dette kommer i innkalling. Vi kommer også til å bruke samme løsning som i fjor når
årsberetningen presenteres ved at leder gjør en kjapp gjennomgang, så kan gruppeledere supplere om det er noe
spesielt de ønsker at skal bli sagt.
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Eventuelt
Ingen eventuelt-saker.

Alle
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Fremover
Første innkalling til SKE sendes ut!

Alle
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Kritikk av møtet
Ikke ideelt når flere styremedlemmer glemmer at det skal være møte.

Alle

