
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  01.05.2020 
Tid: 12:00 - 14:00 
Sted: Zoom 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Har forsøkt å rydde en del opp i alt av digitalt innhold og arkivert gamlestyrets arbeidsdisk. Har overført alle gamle 
Facebook-bilder til nettsiden og sammen og laget et raskt infoskriv om bruk av Slack til gruppeledere. Ellers har jeg 
oppdatert nettsiden med korona-nytt og hatt et raskt linjeledermøte. 
 
Nestleder: Det er ikke så mange mail å svare på nå om dagen, så kommer ikke helt inn i en god rutine for det dessverre. Har 
fått æren av å være ordstyrer på det kommende møtet, så forbereder meg mentalt til akkurat det. 
 
Faddersjef: Regjeringens ord gir gode håp for neste fadderperiode, men vi er også i gang med alternativ tenkning. Om 
grensen på 200 gjelder i august kan det meste gjennomføres, selv om 1 meters regelen ikke er så lett å følge opp. Det er godt 
mulig at utesteder blir vanskelige å komme inn på med de gjeldende reguleringene, som gjør det mer aktuelt å la 
sammenkomster og vors i fadderperioden vare langt utover kvelden, slik at folk blir ekstra godt kjent med sin gruppe. 
 
Økonomiansvarlig: Er overraskende mye aktivitet som økonomiansvarlig for tiden, selv om vi ikke ser ut til å ha tapt så 
mye, mest spart egentlig.. Har betalt litt regninger, lett etter regninger, endelig klart å finne postkassen(weho), laget 
spleiseskjema til NV-gangen og ellers gjort litt regnskap, selv om det er veldig begrenset for tiden da jeg ikke har tilgang til 
en skriver.. 
 
Ambassadør: Educom har i samarbeid med Delta begynt å planlegge gjennomføring av digitale kræsjkurs før eksamen, 
hovedsakelig i elmag og bøflu så langt men åpent for å prøve å organisere flere hvis det skulle være ønskelig.  
 
BN-sjef: Det har ikke skjedd veldig mye i BN siden sist. Vi har fått et par flere positive svar fra bedrifter med tanke på 
bedpres til høsten, og har fortsatt kommunikasjonen med disse. 
 
Arr.komsjef: Med nye retningslinjer fra regjeringen som gjelder fra 7. mai, så kan arrkom begynne å planlegge små 
arrangementer i eksamensperioden, så nå vil det faktisk skje litt fremover! Immball er også noe som ser lovende ut da det 
ikke er før i september. 
 
Kjellersjef: I det siste har Kjellerstyret ikke hatt mye å gjøre, men vi har prøvd å få liv i Discodserveren til Nabla ved å 
hoste en quiz fredag 1. mai. Ellers har Kjellern levert tilbake en god del til Ringnes, og fått litt penger igjen for det. I lys av 
nyere bestemmelser kunne man sett for seg at vi kunne åpne Kjellern igjen til høsten, men det er i praksis ute av våre hender 
etter som vi leier av SiT og det er de som tar avgjørelsen om det er forsvarlig.  
 
Websjef: Vi har nylig bestemt oss for å ikke lenger bruke google analytics på nabla.no. Dette kan lette reverseres om BN 
skulle trenge oppdatert statistikk over bruk av nettsiden. Ellers skulle jeg bistå Frederick i å lage en slack 101, der var jeg 
derimot for treg. All ære til vår o store leder for en formidabel og meget effektiv jobb. Annet små jobb er den klassiske 
techsupporten for Nabla, da i sær for styret og gruppelederne. Det har òg vært litt ymse admin arbeid på nettsiden. 
 
Redaktør: Siste utgave for semesteret er ute, og i den klarte vi til og med å få til et midtsidebilde, det var ikke barebare å 
finne en måte å få gjort det midt i korona. Fremover blir det et fokus på å få kommet i gang med velkomstutgaven, som 
krever en del koordinering mellom mange ulike grupper, og sikkert en del masing siden en del av tingene må gjøres midt i 
eksamensperioden før folk drar hjem. Først på planen er å få tatt noen nødvendige bilder, og deretter er det en del tekster 
som skal samles inn, skrives om, korrekturleses etc., så forbereder meg på en del masing på både folk som er opptatte med 
skole og på de som har gitt etter for latskapen og tatt ferie.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til leder for å ha laget et flott dokument angående retningslinjer for Nabla-arrangement. 
 
 
3 Orienteringssaker Alle 

Oppdatering: samtale med rektor og prorektor for utdanning Frederick 
Linjelederforumet skal ha en kontaktperson for å forbedre kommunikasjonsflyten med rektor og prorektor. 
Tidligere leder for HC har blitt valgt. 
 
Nabla har nøkkelkort-tilgang til campus for nødvendige ærender Frederick 
Leder for IFY har gitt Evy og Bera tilgang. Spør derfor en av dem om det trengs tilgang til campus. 

 
 
4 Saker Alle 

Hva ble sagt på torsdagens pressekonferanse?  
Arrangementer med 50 pers er greit om 1-meters regelen følges. Dersom undergrupper ønsker å ha arrangementer 
der flere enn 5 personer deltar skal dette først tas opp med styret. Nå som reglene ikke er like strenge ønsker styret 
og spesielt arrkom å få til arrangementer der det er fysisk oppmøte så langt det lar seg gjøre, som for eksempel 
turer i skog og mark. 

 
Arbeid i eksamensperioden Frederick 
Styret har som regel en pause når det er eksamensperiode. Dette gjelder denne gangen også, men styret oppfordres 
til å følge med på Slack og delta på kommende møter. 
 
Velkomstutgave - Styretekst

Hedvig 
8. mai skal styret møtes for å ta felles bilde og individuelle bilder til neste års velkomstutgave. 

 
Samarbeidsforum - tiltak mot frafall Evy 
IFY ønsker å få flere studenter ved instituttet til å fullføre på normert tid, og også at flere går videre til en 
doktorgrad. Styret ønsker å involvere postkom for å bidra med forslag til å løse dette. 
 
17.Mai Evy 
Styret ønsker å få til et arrangement med Nabla på 17. mai. Om dette blir digitalt, i små grupper eller en felles 
samling vil bestemmes etter torsdagens pressekonferanse. 
 
Eurêkakom Amund B 
Det mangler fremdeles folk til et par stillinger. Derfor bes styret om å gjøre en innsats, noe de naturligvis gjør. 

 
x. Eventuelt Alle 

Gullblekka Hedvig 
Fra neste år vil denne prisutdelingen gjennomføres i regi av de som vant året før. Tidligere var det Online som 
arrangerte, men de har ikke lenger kapasitet til dette. 
 
“Mediesjef” Hedvig 
Styret skal se på mulighetene for å ha en felles mediesjef for redaksjonen og prokom som sitter i styret. Først vil 
det kommuniseres med andre linjeforeninger som har gjort liknende tiltak, for å finne ut hvordan det har fungert. 

 
 

xx Fremover  Alle  
17. mai 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 



Vel gjennomført igjen. 


