
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  01.04.19 
Tid: 12:15-14:00 
Sted: R21 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Og der var enda en travel uke forbi. Det har som vanlig vært litt møter her og der. Var på møte med Utfluks på tirsdag og 
fikk lagt litt planer for besøk og reiser på høsten. Var også på fondstyremøte på tirsdag. Utenom dette har mye tid gått til 
planlegging av låvefest, som jeg slang meg med på som pensjonert kjellersjef som bare må fullføre det hun starter på. Så der 
gikk plutselig helga borte til rydding og arrangering av festen, men må si at det var fullstendig verdt det.. For en utrolig 
kjekk kveld! Jeg må også legge til at leting etter lokale til 17.mai fest har tatt litt tid denne uka. Jeg og Anders har sendt så 
mye mail og fått så mange avslag, og snakka med vakt og sikring om å ha det på skolen uten noe hell pga. lovverket. 
Heldigvis var Nidelv klubbhus noen engler som lot oss leie igjen til tross for at de visstnok ikke leier ut til linjeforeninger 
lengre. Det var en stor lettelse det! 
 
Anders: 
Oisann! Allerede tid for å skrive RRT igjen, tiden suser av gårde! Har vært busy alle dager, men har heldigvis klart å få 
presset inn litt skole i mellomrommene. Heldigvis ble jakten på 17. mai-lokale avsluttet med suksess. Etter mye googling, og 
mye mailing, fikk vi kapret Nidelv klubbhus igjen. Kudos til Nabla for å ha vært greie med Nidelv tidligere. På torsdagen var 
det oppsummering og evaluering med studassene i matte 2&3, avsluttet med sushibuffet på solsiden; et kjipt tidspunkt å 
være veggis på... I Koreolis har vi hatt erfaringsoverføringsmøte, og jeg har fortsatt stor tiltro til gjengen som tar over; jeg 
skal prøve å ikke blande meg inn for mye :) Korhelg denne helgen også, med jobbing frem mot konserten med Psykor og 
Eplekoret. Lørdagen ble avsluttet med TKS-konsert, stor stas. 
 
Magnus:  
Ny uke, nye muligheter! Siden sist møte har jeg fått min første søknad om penger innviglet, gøy! Ellers har det ikke skjedd 
så mye for meg denne uken, prøver å bleste så mye jeg kan om valg av nye ITVer og FTVer. Jeg hadde også min første 
kontortid med kake, ble travlere enn forventet så var godt med litt hjelp fra Nina :) Den kommende uken blir travel med 
fadderkontrakt workshop, fadderkommøte og må få orden på skapene. Glemte nesten at jeg var å så dragvollrevyen i går, det 
var gøy! 
 
Frederick:  
Yeehaw! Føler at ukene i det siste flyr litt forbi, men tida går fort når man har det gøy! Forrige uke var jeg på et kurs i moms 
i regi av SiT som var veldig kos. Føler jeg begynner sånt smått å få teken på det nå. Ellers var det også veldig fint å møte og 
chatte med andre øk.anser fra ymse linjeforeninger, og fant blant annet ut at kasserer i V&A gikk i R2-klassen min på 
videregående! Har også lært masse av de om hvordan de holder kontroll på sin økonomi, og har derfor tenkt å gjøre litt 
research på regnskapsprogrammer som Visma og Fiken, samt noe fancy som kalles periodisering av budsjett. Ellers var det 
chill på torsdagen med pizzabakeren fra Educom og fra V&As årsmøte. Lovefesten gikk også veldig bra! 
 
Veronica: 
Tiden flyr, tenk at vi er i april allerede! Sist uke arrangerte Educom ‘Et liv etter fysmat?’, og det må sies å ha vært en 
kjempesuksess! Utrolig godt oppmøte, interessant samtale mellom tidligere fysmatere, og et variert innblikk i livet som 
fysmat-alumni. Kjempekult! Har også vært i møte med utfluks, hvor vi planlegger besøk til og fra Finland og Danmark til 
høsten. Har fått lov til å invitere hele 10 stk til immballet vårt, så det tror jeg blir veldig bra. Ellers har jeg planlagt digital 
workshop med Educom, hvor vi skal prøve å få litt styr på nablawikien… Det trengs. Jo, og så var jeg på låvefest! Koste 
meg utrolig mye, for en kveld det var! 
 
 
 



Martin: 
Nå er det snart påske jo! Tiden flyr virkelig, og vi begynner å runde av semesterets oppgaver i BN. Vi har skrevet 
hovedsponsoravtalen, og håper å rekke ut til bedrifter. Det er lenge siden vi har hatt en hovedsponsor i nabla, men håper å få 
det til i år! Låvefesten var fantastisk, for et arrangement! All creds til de som arrangerte. Begynner å glede meg til påske nå! 
 
Nora: 
Denne uka har for det meste gått med til å planlegge samt arrangere Låvefest /Laavephest med HC noe som har inkludert 
flere danseøvinger og ikke minst det å ordne til/rydde opp etter festen. Selv hadde jeg det veldig gøy, og for å sitere Martin 
så var det verdens beste fest! Utrolig gøy at så mange fra styret også var med! Forutenom dette har jeg hatt møte med 
Immballteamet (godt i gang med planleggingen her), og møte med Toppturteamet som på få timer klarte å spikre det meste 
rundt toppturen. Har også hatt en del middags/lunsjmøter på Scandic Nidelven denne uka i forbindelse med mitt verv i Oslo 
(Utvalg for Ungdomsspørsmål heter det jeg sitter i der). Var også på “Et liv etter fysmat”, noe som var veldig interessant!  
Alt i alt en veldig morsom uke! 
 
Ida:  
Denne uka har bestått av både opp og nedturer. Mye skolearbeid og møter i løpet av uken, men i Kjellerstyret har det faktisk 
ikke skjedd så veldig mye. Hurra for de som stilte opp og jobbet i baren på Låvefest fra kjellerstyret (+Silje), de var så flinke, 
fulle og gøyale. Og masse creds til de i Låvefestkomiteen!!  
Ellers har jeg vært en snartur innom St.Olavs og dratt på meg en hjernerystelse så det er kanskje et tegn på at jeg bør ta det 
litt roligere fremover.  
 
Knut Andre:  
Denne uken fikk WebKom innvilget penger til serverskinner av fondet, og jeg har dermed endelig fått bestilt serverskinner 
til serveren Gauss, som jeg tror kommer til å bli en veldig nyttig og morsom ressurs for komitéen. Ellers har det vært litt 
oppdatering av flatsider og epostlister, og prosjekt 3 i vitber har det også gått med en del tid til. På torsag var jeg på “Et liv 
etter fysmat”, og på lørdag var det låvefest, som var topp stemning til tross for at jeg nå kjenner at jeg har blitt litt syk. 
Kjenner at det skal bli godt med påske snart, og selv om jeg egentlig er glad i snø skal det bli godt å se Trondheim i litt mer 
sommerlige tilstander, i den grad det er mulig. 
 
Andreas:  
Denne uka har vært helt knall! Fått gjort veldig mye skole, og hadde denne uken også et flott eventyr - denne gangen til 
Utleira, som viser seg å være et nokså creepy sted klokken 23 på en fredagskveld. Jeg har også vært med på “Et liv etter 
fysmat” som var et fantastisk arrangement, og jeg merker at motivasjonen min steg med typ 10000% etter det, særlig når 
Tarjei virkelig viste seg fra sin beste side! Ellers har jeg hatt kontorvors med redaksjonen før jeg dro på restaurant og fikk 
blant annet servert hest og rand! Veldig kjipt at jeg ikke fikk blitt med på låvefesten da, for det virka som en skikkelig bra 
fest!!  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
 
2 Ris og ros Alle 
 

Ros:  
Frederick stilte opp for V&As årsmøte 
 
Webkom, som har laget et supert kontorsystem 
 
Låvefesten!! Kjempegøy, bra arrangert  

 
 

3 Orienteringssaker Alle 
 
Pins og daljer Frederick 
Det vil bli bestilt et stort parti med pins for å spare penger på frakt. Postkom skal også se over hvordan det er med 
viseboka da det bare er to igjen på lager. 

17. Mai, hva skjer fremover? Anders
Anders og Silje har ordnet med lokalet, Nidelv klubbhus, som i fjor. Frokosten vil være et koldtbord og medbragt 
drikke er lov. Arrkom står for 17. mai leker.  

Kaffe og vafler fra BN til styret Martin  
Styret kjøper BN sitt overskudd av vafler og kaffe. 

4 Saker Alle 

Immball  Nora
Planleggingen av årets immball er godt i gang. Nora skal i møte med mulig lokale og det er satt toastmaster og 
talere. Nytt av året er at hver faddergruppe vil få ansvar for å invitere faddergruppene sine på vors. Styret er 
positive til å inkludere linjene som har flyttet fra Kalvskinnet og opp til Gløshaugen.  

Selvforsvar, interessegruppe Silje
Vedtatt at selvforsvar ikke blir en egen interessegruppe, men kan arrangeres på samme måte som et swingkurs. 
Nora vil være kontaktperson så et eventuelt kurs ikke skal kræsje med arrangementer organisert av Nabla 

Styrets forslagskasse Silje  
Styret diskuterte å opprette en enklere måte å gi tilbakemelding på. Per dags dato er det mulig å gi tilbakemelding 
til postkom, men dette blir lite brukt. Inspirert av Spanskrørets forslagskasse på nettsiden deres, vil styret prøve å 
opprette noe lignende på nabla.no.  

Skap-loppis Magnus 
Nå er det et over et år siden nablaskapene ble klippet opp. Restene vil enten bli kastet eller auksjonert bort under 
kontortid onsdag 3.april. 

Valg av ITV og FTV Magnus  
Fristen for å stille til valg er 5.april. 

Gallastilling, alle tidligere styrer Anders  
Det ble vedtatt at eldre styrer har gallastilling.  

 



Datosetting til høsten Silje 
Infomøte om komiteer : 26.august 

Frist for å søke: 1.september  

Kranglemøte: 16.spetember 

Hovedsamarbeidsavtale Martin 
BN har utformet et skriv som kan legges ved når Nabla ønsker samarbeid. Dette skrivet er en oversikt over hva 
Nabla kan tilby en eventuell samarbeidspartner. 

x. Eventuelt Alle 
 
Mailinglister Anders 
Alle mailinglister ligger på mailinglist.nabla.no  

 
xx Fremover  Alle  

Klovnesprint 
Kjellersafari  
Fadderinfomøte 

 
 

 


