
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  03.09.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Det har gått litt tid på ymse oppgaver som å oppfølging av opptaket, prating med NV om bruk av campus. Har også 
deltatt på et NV-møte og fotografering av linjelederne, i tillegg til å begynne å se på Visma eAccounting med Evy. Har 
selvfølgelig også vært på infomøtet om undergrupper<3 
 
Nestleder: Har vært på møte med Abakus og Thilde angående kioskløsning, og fått en del gode/dårlige innspill her. 
Oppdatering kommer på møtet på torsdag. Rombookingen går, men merker at det er stor pågang blant andre så kan fort bli 
vanskelig for folk å finne rom fremover, da spesielt for f.eks revyen. Samtidig har vi fått en streng mail fra  NTNU med 
hinting om for mye rombestilling, så fremover blir det nok innstramming. Genserbestilling er også snart i startfasen, og ellers 
vil jeg også bistå andre i styret hvis det trengs noe hjelp, da spesielt med immatrikuleringsseremonien. 
 
Faddersjef: Svarer kun på mail angående bokskap, ellers er det ikke så mye som skjer. Jeg tenker å gå gjennom hva som har 
komme ut og inn på fadderkom sin konto og se til at alt er riktig. Gleder meg til å klippe bokskap med SAmund. 
 
Økonomiansvarlig: Prosessen med å gå over til visma er smått i gang. Jeg har fått hatt et par møter, fått mange gode 
ressurser og tips fra Vegard i Volvox, og dermed litt mer klar for den faktiske overgangen. Jeg beholder excel ihvertfall ut 
året, så regnskapet må fremdeles gjøre her, og er gjort for august nå. Ellers renner det inn kontigenter, så det er hyggelig med 
mange nye komponenter! 
 
Ambassadør: Vi har hatt semesterets første møte og har fått brainstormet litt om alternativer til arrangementer på campus, 
og planlegger nå sosialkveld(ikke på campus) og intervjurunder til opptaket.  
 
BN-sjef: Har fått på plass en del lokaler hvor bedriftspresentasjoner kan arrangeres, nå som det ikke er mulig på campus. 
Har også sett på flere  alternative måter å arrangere eurêka på, så vi har en plan uansett hvordan situasjonen i Norge er i 
januar. 
 
Arr.komsjef: Har sendt masemail til samf angående immballokale, men ikke fått svar på den heller, så jeg må begynne å se 
meg om etter nye lokaler. Ellers er forberedelsene til topptur godt igang, litt teknisk rot i påmeldingen har gjort at noen ikke 
fikk meldt seg på selv om de var klare, så vi måtte trylle frem et par ekstra plasser. Ellers ser det ut til at det er en del som 
søker arrkom, og når det også er en del som skal ut gledes det veldig til nye folk etter nytt opptak! 
 
Kjellersjef: I går, onsdag, hadde vi i Kjellerstyret vårt første fysiske møte på over et halvt år. Vi diskuterte om vi kan få til 
Inn/ut og planla en del arrangementer fremover. I tillegg har vi funnet en variant til opptaksfesten som vi i år dessverre ser 
oss nødt til å flytte fra Kjellern. Videre forbereder vi oss på inntak av nye medlemmer, og justerer litt på ulike stillinger. Vi 
har tidligere hatt en temasjef, men bytter den ut med to arrangementsjefer.  
 
Websjef: Det har gått litt mer tid enn planlagt til mailinglister og omregistrering av nullvektorer på nabla.no. Mye av dette 
kunne vært unngått med bedre planlegging. Det var deilig å endelig innse hva jeg hadde gjort feil med mufo.leder og kull20 
mailinglistene. Beklager at styret ble unødvendig spammet. Webkom gjør seg klar for opptak og opplæring av rekrutter. 
Webkom ser på continuous integration og continuous deployment. Github actions! 
 
Redaktør: Siden sist hadde vi et vellykket redaksjonsmøte, og har fått planlagt og satt i gang septemberutgaven. Mistet en 
del medlemmer over sommeren, og har egentlig litt lite layoutører i forhold til antallet skribenter, men satser på å få tatt opp 
noen nye dette opptaket. Ellers har vi også hatt første sosialkveld, en meget vellykket ∆t(estkveld), og har allerede planlagt 



en ny testkveld til neste utgave. Har også endelig fått lagt inn mye logoer/maler/erfaringsskriv i Nablabanken. Fremover blir 
det mer jobbing på septemberutgaven, i tillegg til et mediesjefmøte nå på fredag med hele den nyformede prosjektgruppen.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ris til styret for å ikke gi nok prikker til hverandre 
 
3 Orienteringssaker Alle 

Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
Det har ikke vært noen smittede NTNU studenter siste uka. Bra jobba av oss. 
 
Status undergruppeopptak Frederick 
I kveld er fristen for å søke undergrupper. Vi publiserer et innlegg for å minne folk på dette. 
 
XYZ-faktor skjer Frederick 
I år blir det en digital variant som er under arbeid. Det kommer til å bli svært gøy! 
 

4 Saker Alle 
Undersøkelse om fadderperioden Petter 
Det vil komme en undersøkelse til fadderbarna i løpet av helgen med spørsmål om de ulike arrangementene, 
håndtering av corona og generell trivsel under og etter fadderperioden. 

 
Rom Johannes 
Det oppfordres til å bruke kantina eller i nødstilfeller kontoret for det de er verdt fremfor å booke rom. I tillegg er 
det bedre å booke rom selv i stedet for å spørre nestleder, ettersom han allerede står for svært mye booking. Vi vil 
fortsette å booke rom til bandøvinger inntil NTNU eventuelt sier ifra at det ikke er greit. 

 
Kiosk på kontoret-Oppdatering og diskusjon Johannes 
Å få til et kiosk-system blir ikke prioritert dette semesteret, men ulike løsninger kan diskuteres likevel. Vi tenker å 
vente til Abakus og THILDE finner et alternativ til Vipps-Go, og kopierer eventuelt denne løsningen. 

 
Fysiske lister vs. NTNU Checkin Frederick 
Vi kommer til å fikse QR koder med samme system som NTNU bruker ellers og henge opp på kontoret. Dette 
systemet skal informeres om i Nabla sin facebook-gruppe. 

 
Presentasjon av BN sitt overskudd Evy 
Økonomiansvarlig i BN vil bli bedt om å presentere komitéen sitt overskudd på et styremøte i løpet av semesteret, 
for å gi styret innblikk i Nablas viktigste inntektskilde.  

 
ExCom17 - Penger fra BN  Amund B 
ExCom17 vil beholde inntektene fra Eureka til å finansiere en eventuell ekskursjon i 5. klasse. Årets Eureka vil gå 
med noe tap, som betyr at vi vil trenge en ny løsning for å støtte ExCom18. Dette vil vi jobbe videre med 
fremover.. 

 
Økonomi-assistent Evy 
Evy kommer til å utlyse stilling som økonomi-assistent etter semesterets kranglemøte. Hun ønsker 1 eller 2 
hjelpere som kan bistå med å holde oversikt over Nablas økonomi og gjøre diverse mindre oppgaver. 

 
Salg av daljer Evy 
Evy kommer til å dele inn de som har bestilt daljer i mindre grupper og dele ut til dem fra kontoret. 

 
Inn/ut Edvard 
Årets inn/ut fest vil kjellerstyret prøve å arrangere på 2 kjellere over 2 dager så alle skal få plass. De vil lage en 
påmelding etter opptaket og fordele gruppene på en hensiktsmessig måte. 
 
 
 



x. Eventuelt Alle 
Ingen relevante eventuelt-saker som angår andre enn styret. 

 
xx Fremover  Alle  

Arkitektenes broderskap immatrikuleringsball 
hyttetur 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

Kan vi ha pauser? Ja. 5 min pause i midten av møtene framover. 
 
 
 


