Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 21.01.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73 / Zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Det har gått mye arbeid knyttet til SKE og utsendingen av første innkalling, som endelig ble sendt ut på kvelden etter
mye knoting frem og tilbake. Jeg har også fiklet med sakspapirene til andre innkalling og forsøkt å promotere SKE via
Facebook-arrangement. Har i tillegg til SKE-arbeid rukket å delta på møte med NTNUs fysikkstudio, og gleder meg til å se
hvordan det utarter seg!
Nestleder: Har fått skrevet litt mer på erfaringsskrivet, samt purret på en del gruppeledere om å skrive årsberetning. Selv har
jeg også skrevet årsberetning for styret, samarbeidet med leder angående gjennomføring av fysisk møte. Fremover håper jeg
på at noen stiller som nestleder.
Faddersjef: Det ryktes om at interessen for faddersjefstillingen har blusset opp blant enkelte i den yngre garde. Musikk i
mine ører. Vi får se om noen klarer å bygge opp motet til å offisielt stille etter hvert.
Økonomiansvarlig:  Da begynner budsjettet å nærme seg ferdig. Regnskapet til alle undergruppene begynner også å nærme
seg ferdig, og blir om en ukes tid levert inn til Deloitte. Fremover mot SKE vil det bli mye jobb med å klargjøre presentasjon
av regnskap, budsjett, forslag til lov og forskriftsendringer og annet div som skal presenteres.
Ambassadør: Har snakket mye med Spanskrøret og Delta for å komme i mål med Rose-foredrag, og er nesten ferdig med
erfaringsskriv!
BN-sjef: I dag hadde vi vårt første møte på vårsemesteret. Vi har fullført det aller meste av forberedelser for eurêka, og har
stor tro på at det blir et bra opplegg. Stor applaus til eurêkaansvarlig Maria! Vi har også fått noen henvendelser fra bedrifter
angående bedriftspresentasjoner for semesteret.
Arr.komsjef: Økonomien er i boks, takk til alle andre enn arrsjef! Vi skal ha møte på mandag der vi planlegger vårens
aktiviteter (hvertfall frem til ny arrsjef overtar)
Kjellersjef: Kjellern fortsetter å være stengt, så da er det fint lite vi i kjellerstyret kan gjøre. Vi prøver å holde
instagramprofilen aktiv i det minste. Sosiale sammenkomster oss i mellom er også i gang med å bli planlagt. Ellers er det lite
å melde.
Websjef: Vi har hatt et problem med kullmailinglistene. Det ordet seg derimot når vi sendte til @nabla.no i stedet for
@nabla.ntnu.no. Dette er ikke et generelt problem med suffixet og vi jobber fremdeles. Vi har også sett på noen nye måter å
ha reklame på nettsiden for Eureka neste uke.
Redaktør: Siden sist har det ikke skjedd så mye, men vi skal ha årets første redaksjonsmøte på fredag. Deretter begynner
arbeidet med februarutgaven, og har også kommet på et par prosjekter innad i redaksjonen som jeg har lyst til å ta fatt på,
men det må nok vente litt, kanskje til etter at stafettpinnen er gitt videre.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris til mailing-listene for å ikke funke som forventet
Ros til Evy for å løse problemet med SKE-innkallingen
Ros for unødvendig fokus på rettskriving i RRT

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Smitten i Trondheim har for tiden en nedadgående trend. NTNU forbereder for å åpne for forelesninger for opp til
50 studenter. Vaksinasjonen i Trondheim er også klar, så det ser litt lysere ut fremover.
eurêka
Amund B
Opplegget starter på mandag neste uke. Kull 18 vil bli fordelt på de fem dagene og må møte opp på bedpresen de
har fått for å få spons til ekskursjon i 5. klasse. Bedriftene vil også bruke instagram kontoen til Nabla i denne
perioden.
Valg av BN-leder
Amund B
I 2021 skal BN-leder velges på SKE i likhet med de andre stillingene, og BN avholder sin generalforsamling i
etterkant.
Saker til linjeledermøte?
Frederick
Frederick skal på møte med de andre linjelederne. Sakslista er foreløpig kort, så det er bare å sende han melding
om noe burde diskuteres på møtet.
NTNUs fysikkstudio
Frederick
Prosjektet er i gang og en video er allerede klar. Den første tiden vil bli brukt på å lage videoer som dekker
MekFys-pensum.

4

Saker
Ukentlig eller daglig oppdatering på #kalender?
Styret er fornøyde med ukentlige oppdateringer, og synes Slack generelt fungerer svært bra.

Alle
Frederick

Siste titt på budsjett
Evy
Det er satt av 5000 kroner til Planck-uka i 2021, som styret er enige om. Arrkom har bestemt seg for å ha ansvaret
for fysmat-kveld og Joulebohr, ås det vil også settes av penger til dette i budsjettet.
Interne retningslinjer til Nabla for arrangementer i vår
Frederick
Det kan være vanskelig å opprettholde oppdaterte retningslinjer ettersom retningslinjene fra regjeringen endrer seg
hyppig. Likevel skal Edvard og Emma utarbeide et forslag til nye retningslinjer slik at gruppeledere har noe å rette
seg etter.
Styrets endringsforslag til Nablas forskrifter
Frederick
Styret har gått gjennom alle våre forslag til endringer. Vi har blitt enige om hvilke endringer vi ønsker å presentere
på SKE for avstemning. Endringene vil stemmes over under SKE.

x.

Styrets forslag til forretningsorden
Vi har fått sett på et forslag, men blir nødt til å utsette videre diskusjon til neste møte.

Frederick

Eventuelt
Endre litt på årsberetningen
Årsberetningen kan fortsatt endres på frem til 29. januar.

Alle
Emma

Blesting, mentorstilling for synshemmet student
PostKom kommer til å poste info om ordningen i form at et facebookinnlegg.

Postkom
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Fremover
SKE
eurêka
Kurs: Engasjerende digitale møteplasser
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Kritikk av møtet
Litt av et møte.
Noe tekniske utfordringer med kombinert fysisk-digitalt møte.
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