
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  01.10.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Nok en hektisk uke er vel overstått! Etter en artig inn/ut, har jeg arbeidet en del med gruppeledermøtet vi hadde må 
mandag, som jeg følte ble ganske vellykket, og veldig hyggelig med sosialt etterpå! Jeg, Petter og BAmund har også jobbet 
mer med prosjektet om styrestillinger, og fått mye oppstartshjelp fra Martine og Eirik som også sitter i prosessgruppa. Ellers 
går XYZ-kjøret som vanlig og annet diverse oppgaver. 
 
Nestleder: det begynner å ta seg opp og antall bestillinger av gensere, både Crew og vanlig. Ellers har jeg vært på møte med 
abakus og ~der vi har diskutert kiosk løsninger og sett på priser av dette personlig hadde synes jeg det hadde vært gøy og fått 
kiosk men jeg ser at det kan bli økonomisk vanskelig denne høsten. Vi har også gjennomført gruppeleder møte og det synes 
jeg gikk veldig bra. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med flere av de nye Nabla-komponentene utover høsten og 
våren. Og sist men absolutt ikke minst, så har jeg reservert masse rom til masse folk som vanlig. 
 
Faddersjef: Rollen som faddersjef var visst ikke helt over nå som jeg og fadderkom er i planleggingsfasen av opptaket som 
sikkert blir litt styr når det nærmer. Kanskje skal jeg ta meg litt tid til å skrive en fadderbarnas tale etter hvert også. Det var 
jo veldig trivelig å få gjøre comeback på scenen. Ingenting har skjedd på skapfronten dessverre. Ingen svar angående 
mystisk oppklippede skap, men vi får håpe det løser seg. 
 
Økonomiansvarlig: Da er søknadene til samarbeidsforumet, studentrådet IE og velferdstinget sendt inn, så det blir 
spennende å se hvor mye vi får innvilget. Ellers er prosessen med visma ordentlig i gang. Jeg får god hjelp fra andre 
økonomiansvarlige i NV-gangen, spesielt volvox og delta, så det er hyggelig. Ellers gjør økonomiansvalig i BN en velidg 
god jobb i å bistå meg. Planene er å få Nabla inn på visma ila neste uke! 
 
Ambassadør: Gleder meg til de ferske sitt nye møte og håper på å få gitt de en gøy start selv om det er usikkert akkurat hva 
vi får gjort! Venter på svar på søknader og håper fortsatt, men ser ut som vi hvertfall kan arrangere kurs og kanskje ett 
foredrag så da er det bare å begynne å kontakte foredragsholdere! 
 
BN-sjef: BN har siden sist arrangert opplæringsdag for de nye medlemmene våre. Vi har også ferdigstilt tilbudsskriv til 
eurêka, og fått satt igang medlemmene med å ringe med tanke på arrangementene til våren. I tillegg er vi i ferd med å 
oppdatere en noe utdatert samarbeidsavtale om biorelevante bedrifter. 
 
Arr.komsjef: Det begynner å nærme seg immatrikuleringsball og det er ganske mye å gjøre kommende 2 ukene, men det er 
et rutinert team så dette bør gå bra! Vi har også fått svar fra diverse skisteder i Norge angående åre, så får vi se om Åre(ts) 
tur blir en plass i Norge eller om vi ender opp i nestleders hjemland.  
 
Kjellersjef: Årets Kjellerstyre begynner å ta form. Etter en vellykket Inn/ut forrige uke, er festkomitéen i gang med å 
planlegge de neste månedenes morsomheter. På lørdag skal vi ha sosialkveld med drinkmiksing, og så har vi også fastsatt 
dato for koietur. Videre klarte vi å berge et stort skilt fra Emil-kjellern på fredag, så da var vi storfornøyde.  
 
Websjef: XYZ går som det suser. Nå er det praktisk talt bare å skru på så fungerer det. Stor takk til Thorvald og Alexander! 
Jeg har også endelig hatt et ordentlig møte med alle de nye rekruttene til stede samtidig. Det er kjekt å bli bedre kjent med 
folk. Fordelen med en liten mengde rekrutter er at man får mer tid med dem. God tid til opplæring. Kanskje noen har lyst til 
å styre årets julekalender?  
 
Redaktør: Nå er oktoberutgaven i gang, de nye atomspaltistene er satt i arbeid, og redaksjonen tikker og går. Har endelig 
fått sluppet mitt første Nablad, og fått opplæring i og prøvd meg på linjeforeningskontorrunden med Andreas (så nå tror jeg 
at jeg omsider er ferdig med erfaringsoverføringen). Fikk også innvilget søknaden til frifond, som var en stor lettelse, og nå 
går økonomien rundt i år også. Har også fikset nedlasting av programmer for de nye, og skal ha litt opplæring med dem, i 



tillegg til at jeg har forsøkt å søke om penger til adobe-medlemskap for de i redaksjonen med mac. Redaksjonen har også fått 
tatt årets undergruppebilde, så nå er vi dokumentert for resten av evigheten.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Evy for å fikse støtte fra Sparebank 1 
Ros til Padel og Evy for å melde inn mange gode saker! 

 
3 Orienteringssaker Alle 

Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
Norge har begynt å åpne for breddeidretten og lar utesteder skjenke etter midnatt fremover. Dessverre har det vært 
et smittetilfelle på NTNU forrige uke, som har sendt en del studenter i karantene. Vi følger med videre på 
situasjonen og er forberedt på å tilpasse oss om det skulle utvikle seg. 

 
Workshop om styrestillinger BAmund 
Vi skal få styremedlemmer i de siste 5 generasjonene til å vurdere sin stilling og forholdet de hadde med ProKom. 
Svarene brukes til en workshop om disse temaene ved en senere anledning. 

 
Støtte og avslag fra NV Evy 
Nabla har mottatt en del støtte fra NV som vi har søkt om. Støtte til leie av lokaler fikk vi derimot ikke, og må 
heller benytte mulighetene vi får til å ta i bruk NTNU sine lokaler gratis.  

 
Visma-prosessen Evy 
Arbeidet med overgang til Visma eAccounting er i gang. I den forbindelse kommer vi til å telle opp varelageret i 
Nablashop for at overgangen skal gå enklere. 

 
Årsmøte EPVU Frederick 
Møte om “En psykt vanlig uke” foregår den 15. oktober. Det oppfordres til å møte opp på dette. 

 
Dato eurêka BAmund 
eurêka 2021 vil gå over 1 uke i tidsrommet 18.-22. januar 2021. 
 
 

4 Saker Alle 
TV-aksjonen 2020 Frederick 
For å tilpasse oss dagens situasjon vil vi samle penger til årets TV-aksjon via loddsalg på kontoret med merch og 
kake som premier. Nestleder kjøper inn til dette og lager et opplegg for hvordan salget skal foregå. 

 
Lageret Johannes 
Delta virket åpne for en løsning der vi kjøper inn hver vår nøkkelboks og oppbevarer nøklene der. Vi vil se på 
priser på dette så fort som mulig. 

 
Kiosk Johannes 
Styret er enige om at det for øyeblikket er unødvendig å ta i bruk et avansert og kostbart system for en kiosk. Vi 
velger heller å se på en enklere løsning der salg av kiosk-varer inkorporeres i Nablashop i et mer tillitsbasert 
system. Vi følger likevel med på systemene andre linjeforeninger tar i bruk fremover. 

 
Video sr-bank Evy 
Vi har mottatt støtte til faglige arrangementer for Educom. Det er en mulighet for å vinne 10 000 kroner ekstra ved 
å lage en video som får fram det vi brukte pengene på. Educom kommer til å finne ut av hvordan de ønsker å  løse 
dette. 

 
Bemanning av nablashop Evy 
Vi vil fremover prøve å skape mer interesse for Nablashop. I tillegg skal vi foreslå for kontorkom at de skal få 
selge varer for Nablashop fremover i likhet med styret. 

 
 

x. Eventuelt Alle 
Koppesalg 
Vi kommer til å arrangere koppesalg i likhet med tidligere år, etter immballet. Dato fastsette ved et senere 
styremøte. 



 
xx Fremover  Alle  

Det Gyldne Integral-møte 
Telling av nablashop 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

Innlegg/kommentar/de andre håndtegnene sitter fortsatt ikke hos enkelte styremedlemmer. 
 
 
 
 


