Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 28.01.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73 / Zoom
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Forberedelser til SKE fortsetter som bare det, og de aller fleste sakspapirer til 2. innkalling er klare til utsending. Vi
har allerede fått en del kandidater til styret som er veldig fint å se! Smittesituasjonen blir mer og mer uklar for hver dag som
går, så jeg har drodlet frem og tilbake på hvordan vi kan få det best mulig gitt hva slags retningslinjer som kommer. Har også
booka MA24 som backup til SKE i tilfelle alle utenom styret (og kanskje kandidater) må delta digitalt. Fordelen her er at
kameraet er HD og kan zoome, det kan ikke S5-kameraet. Ellers er erfaringsskrivet er revidert og 99% ferdig!
Nestleder: Tiden har gått til skriving av erfaringsskriv, og vedlikehold av kontormøblene(ved å sitte i de). Har vært ganske
rolig på mailfronten, og på rombookingfronten har det vært enda roligere. Har så smått begynt å rekruttere litt til fremtidig
nestledere, så håper den innsatsen vil fungere. Fremover blir det videre planlegging av planckuka, blir gøy nå som jeg har så
mye cash å bruke.
Faddersjef: Jeg har svelget stoltheten min og reklamert på alle tenkelige måter for min stilling i styret. Kan vi finne rette
kandidaten? I tillegg har jeg finpusset litt på årsberetningen så den ble litt mer oversiktlig.
Økonomiansvarlig: Budsjettet er så og si klart til utsending som skjer nå snart. Ellers er det spennende å se hvem som
stiller til økonomiansvarlig, og de andre styrestillingene!
Ambassadør: Har fokusert på skole den siste uka.
BN-sjef: eurêka 2021 er i gang for fullt med blesting på nablasiden, instagramstories og ikke minst bedriftspresentasjoner
på kvelden. Det virker som både bedriftene og studentene er fornøyde med det alternative opplegget. Ellers planlegger vi
BNs årsmøte, MKE, hvor stillingene for det kommende året skal fylles. Jeg skal også holde medarbeidersamtaler med alle
BN-medlemmene nå til uken.
Arr.komsjef: Vi har hatt møte, begynt å se på mulighet for grilling i Bymarka, tur til Vassfjellet og satt ned
Max-party-team:)
Kjellersjef: Intet å melde siden sist. Kjellern fortsetter å være stengt. Letingen etter ny Kjellersjef har begynt, så
rekrutteringsprosessen er i gang.
Websjef: Tiden gikk stort sett til å forberede Eurêka. Det viste seg også at noe (embed video i annonser på nabla.no) jeg
jobbet en del med ikke trengte å bli fikset, siden det allerede fungerte tipp topp. Det er fremdeles problemer med mail, her er
jeg lost. Når det kommer til neste websjef driver jeg propaganda for alle pengene, men hittil uten hell.
Redaktør: Redaksjonen hadde semesterets første møte på fredag, som ble overraskende vellykket digitalt. Dermed er
utgaven i rullende gang, og har til og med en utenlandskorrespondent i Spania dette semesteret. Det går også rykter om at
Nabladet og QuizKom har inngått et samarbeid om litt mer jevnlige quizer i Nabladet, så håper det gleder leserne. I tillegg
har har jeg fått med meg Silje på mitt prosjekt om å lage en spesialutgave av Nabladet om utveksling på fysmat, som vi
forhåpentligvis finner tiden til å gjennomføre og gi ut en gang før sommeren, og som jeg håper at blir vellykket.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Fred for å booke rom med fancy zoomekamera som backup til SKE
Ros til BAmund, og resten av eurekakom, for et foreløpig meget bra eurêka!
Ros til Petter for å ordne foodora-gavekortene!

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Det muterte viruset har nådd Norge, men situasjonen i Trondheim har fortsatt å forbedre seg. IE-fakultet har
videreført digital undervisning til 14. februar og er forberedt til å gå over til rødt beredskapsnivå. Nye lokale
retningslinjer kommer 3. februar.
Fysisk SKEmingle avlyses
På grunn av korona. Erstattes med digitale SKE-kontortider på Discord

Frederick

Økonomiske ting som behandles på SKE
○ Endring av regnskapsår
○ Behandling av midler som ligger igjen på konto
○ Styret har allerede behandlet sakene

Frederick

Attest for styremedlem i Nabla
Styremedlemmer har mulighet til å motta attest for sin innsats i styret ved å be leder om det.

Frederick

Update om Nabla-arrangementer og retningslinjer.
Emma & Edvard
Vi avventer nye retningslinjer som kommer onsdag neste uke før vi slår fast Nabla sine egne retningslinjer.

4

Saker
Styrets endringsforslag til Nablas lover
Styret er enige om endringsforslagene som vil bli presentert på SKE.

Alle
Frederick

Hvordan få til et godt SKE digitalt
Frederick
Styret har besluttet å booke MA24 og MA23 til årets SKE slik at de viktigste deltakerne får mulighet til å delta
fysisk. Sittende styre, ordstyrere og kandidater som har meldt sitt kandidatur i forkant blir prioritert. Øvrige
deltakere på SKE vil måtte delta digitalt. Alle kan delta digitalt om de ikke ønsker å møte opp fysisk. Om NTNUs
retningslinjer tillater det om 2 uker vil vi booke større rom slik at flere kan delta fysisk.
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Godkjenning av forretningsorden
Styret godkjenner forretningsorden til SKE.

Frederick

Godkjenning av dagsorden
Styret godkjenner dagsorden til SKE.

Frederick

PLANCKS 2021
I begynnelsen av mai har vi mulighet til å delta her. Bera bringer budskapet videre til Educom.

Bera

Nablas Discord - delegere admin-ansvar til en undergruppe?
Styret tenker å gi gruppeledere admin tilgang på discord.

Frederick

Eventuelt
Offisielle styrebilder
Styret vil i samarbeid med Prokom ta de tradisjonelle galla-styrebildene.

Alle
Hedvig

Fremover
Digitale SKE-kontortider på Discord
Utsending av 2. innkalling

Alle

Kritikk av møtet

Alle

Vel gjennomført.

