Gruppeledermøte i linjeforeningen
Nabla
Dag/dato: Tirsdag 14.04
Tid: kl 12:15
Sted: Det Store Internettet
Saksnr. Sak

Ansvarlig

1
2

Alle
Alle

●
●
●
●

Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til alle sammen for å holde seg positive!<3
Ros til skråttcast for å ha levert episoder gjennom hele Koronatiden
Ros til webcom for minecraftserver
Ris til arrkom for ikke å ha laget noen nett/koronavennlige arrangementer

●

Orienteringssaker [20-30 min]
[2 min] Oppdatering av #gruppeledere og #gallastillinger på Slack

Alle
Johannes
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●

[2 min] Oppdatering av gruppeledere og gallastillinger på Google-regneark
Johannes
Alle gruppeledere må oppdatere sine gallastillinger og oppfordre medlemmer til å benytte seg av disse.

●

Ny intern Nablakalender
Kalenderen skal oppdateres som demonstrert med alle Nabla-relaterte arrangementer.

●

Redaktør-rolle på Nablas Facebook-side + instagram
Emma
Undergrupper som ikke er representert i styret kan be styret om admin-tilgang for publisering på Facebook

●

Nytt instagram-passord

Frederick

●

Bruk av Nabla.no for gruppeledere
Gruppeledere burde oppdatere sin gruppe på Nabla.no med riktige medlemmer.

Amund S

●

How to undergruppeopptak
Leder har delt et dokument med retningslinjer for opptak.

Frederick

●

Team Drive for din undergruppe
Nestleder har mulighet til å ordne drive til grupper som har behov for det.

Johannes

●

[1 min] Rombooking
Johannes
Nestleder har utvidet tilgang på rombooking og kan derfor hjelpe til med dette ved behov. Booking for
høstsemesteret 2020 åpner i midten av Juli.

●

Nablatillitsvalgte
Det er Viktig at alle gruppemedlemmer vet om tillitsvalgte.

Jenny

●

Søking om penger
Sit og VT har gode ordninger for å hjelpe de som har tapt mye pga. corona. Dette bør benyttes.

Evy

Frederick

●

Kaffe på kontoret
Evy
Kaffen er forbeholdt møter/sammenkomster i forbindelse med Nabla. Vennegjenger som sitter på kontoret kan
ikke benytte seg fritt av kaffen.

●

Æresbevisninger i Nabla
Utmerkelser som daljer og bånd burde gå via styret.

Frederick

Saker - diskusjon
Navnekonvensjoner for undergrupper?
Styret vil foreta små, estetiske navneendringer på Nabla.no.

Alle
Frederick
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Utvalgte RRT:
Arrkom: Våren startet kjempebra med Max Party som var en skikkelig suksess<3<3 etter det hadde vi semestermøte der vi
gikk gjennom alt av arrangementer og satte ned team til alt i vår, + åre, fjelltur og immball. Etter det har ting gått trått, Alt
av arrangementer (låvefest, fysmatkveld etc.) er avlyst og det ser heller ikke ut til at det blir noen flere arrangementer dette
semesteret. Vi jobber isteden ekstra hardt med immball og alt som skjer til høsten!!
Webkom: Veldig gøy å bli kjent med de nye medlemmene i begynnelsen av semesteret. Det ble derimot en kraftig
reduksjon av møter fra 1 i uken til ingen etter bare noen få møter. Heldigvis rakk vi inn/ut, det hjalp på lagmoralen. Webkom
gjør det bra tross mangel på møter. Det meste kan gjøres fra en laptop uansett hvor man skulle befinne seg.

Nablas Ølbryggerlaug:
Til tross for meget lite brygging i det siste har vi fått til overraskende mye annet! Vi har startet nytt lavterskel-arrangement
hvor vi møtes på Daglighallen og prøver ut forskjellige ting på menyen og er generelt sosiale. Dette ble meget vellykket og
vi skal fortsette med dette.
Vi rakk også akkurat å få feiret 5-årsjubileum før corona-krisen. Dette ble en meget bra gallakveld med mat, øl, fotovegg,
taler om renhetsloven og fremføring av «De tørste komponenters frelse» (laugets drikkevise) med selveste
Bryggerlaugskoret! I anledning jubileet har vi også fått oss en ny logo og har planer om litt merch. Vi ser lyst på fremtiden
selv om det kan hende fokuset vårt går litt vekk fra ølbrygging og mer over til ølkultur generelt da det lite muligheter for
brygging for tiden.

Maxwells Muntre Musikanter:
MMM har noe vanskeligheter med oppmøte. Våropptaket har gått veldig bra, da vi har klart å ta opp to nye medlemmer, selv
om instrumenteringen ikke er mye forskjellig nå fra slik den var før jul. Dette håper vi å få gjort noe med ved neste opptak
da vi håper på unge og lovende musikere! Gruppa fungerer bra, selv når det er profilert som lavterskel, og det er alltid
muntre musikanter å møte på øvelsene.
Frem til nå i vår har vi sammen med Orchesteret i HC (TapHel & Toddy) samarbeidet som bryllupsband under Nablas
bryllup med HC. Dette er noe vi ser har fungert bra, og vi har allerede klart å få kontakter blant de andre orchestrene i
Trondheim.
ReVen: Har hatt en vellykket vår med 2 innecupper hvor vi kom til sluttspill i den ene (litt usikker på plassering, tapte på
strafferunde). Har som regel hatt trening regelmessig på mandager, droppet det 3 ganger pga dårlig vær, men ellers bra
oppmøte. Tenker å melde oss til sjudentligaen til høsten, men det blir opp til den neste lagkapteinen å mekke. Ellers god
stemning, har hatt en ReVinkveld og hadde planer om mix-cup med Reka men det skjer neppe i vår pga corona happened.
Ellers skal vi ha en insta-kampanje med “dagens spiller” i tida fremover.
Utfluks: Vi i Utfluks har hatt et fint semester opptil det så fort tok slutt. Våropptaket gikk fint og vi fikk rundt 8 nye
medlemmer. Vi har fått arrangert svært hyggelige tacokvelder både før og etter våropptaket. I vår har vi planlagt besøket vi
egentlig skulle fått av danskene, men som dessverre ble avlyst ☹ Dette synes selvfølgelig vi var veldig synd, men vi får bare
håpe at de kan komme på besøk ved et senere tidspunkt. Planene våre fremover er, grunnet situasjonen, veldig uklare, og vi
må nesten vente og se hvordan situasjonen i verden blir fremover før vi planlegger noe mer.
KontorKom: Vi har hatt et fint vårsemester med rundt 10 nye medlemmer. KontorKom har arrangert både spillkvelder og
strikk-og-drikk de fleste torsdager. Oppmøtet på strikk-og-drikk har forbedret seg veldig etter vi fikk kjøpt inn strikkeutstyr.
Oppmøtet på noen av spillkveldene har ikke vært like bra. Vi har også planlagt å arrangere filmkvelder på kontoret. Vi vil
fortsette med slike arrangementer på torsdagskveldene, da dette virker av interesse.
Kontorvakter har også gått fint, alltids litt varierende antall fra uke til uke med tanke på hva alle har tid til. Særlig etter vi
fikk nye medlemmer, har antall kontorvakter vært supert!
Ellers har vi hatt det fint sosialt, med blant annet tacokvelder og hyggelige skypesamtaler (i disse tider).

