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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Denne helga har jeg vært med på bygging av flåten vår til UKEtoget, og den blir dødsbra!!! Læringskurven har vært bratt da 
jeg ikke har noe som helst handy skillz.. Jeg deltok på Janus sitt immball på lørdag, og innser nå at det var mitt siste immball 
før Nablas immball når jeg går i femteklasse. Litt deilig, men veldig vemodig å tenke på.. Ellers deltok jeg på 
SoMe-workshop på mandag. Dette var utrolig godt å få gjort, og vi som deltok fikk drøftet oss gjennom mye gøy. Vi har 
med andre ord laget en god plan for Nabla på sosiale medier, selv om det er en lang vei å gå. Jeg har likevel veldig troa på at 
det skal gå mot en bedre tid der facebook blir erstattet med slack og den flotte nettsiden vår blir mer brukt. Nå går fokuset 
over på å få startet opp et lite forum for baksidekontakter i Nabla der jeg har fått med meg revysjef Jenny på laget. 
  
Anders: 
Intens uke, mye ting. Endelig er jeg ferdig med Fulbrightsøknaden, den har tatt sykt mye tid, så jeg håper jeg får stipend. 
Videre har jeg vært en svipptur i Oslo på jobbintervju. Intervjuene gikk ikke veien, men de var nyttige erfaringer. 
Nablagenserbestilling er iverksatt, og håper på at mange kommer til å bestille genser. Kontorkom har sin første ordinære 
uke, og jeg håper at det er en god opplevelse for alle involverte. Promenadekonsert var gøy! 
 
Magnus:  
Siden sist har det vært både SoMe møte og evaluering av fadderperioden. Tok begge deler etterhverandre så det ble en 
pangstart på uka med 8-20 på skolen på mandag. Det føltes likevel som tiden gikk ganske fort da det var to nyttige og ganske 
morsomme møter. Holder for tiden på med erfaringsskriv som jeg er redd blir litt laaangt. Ellers har jeg vært på min aller 
første spinningtime hahah, og tipper det ikke blir den siste. Fikk med meg åpningen av uka fra soveromsvindu og gleder meg 
til å se Vivillé! 
 
Frederick: Forrige RRT nevnte jeg at det var the calm before the storm.. Vel, stormen er her hehe.. Det er veldig mange 
baller i lufta akkurat nå; e-Faktura-gate, bilagsføring av hele september (inkludert hele fadderperioden), Nablashop-ting, 
masse søking til kontorkom og andre komiteer, fikse kodinga i regnskapsdokumentet, og alle småting som styrevervet ellers 
innebærer. Selv om det er veldig mye som skjer, har jeg selvfølgelig satt av god tid til sosialt (les: fylla) og 
planleggingskveld med HC (les: fylla). Ser frem til et lite avbrekk fra regnearkene! 
 
Veronica: 
Den siste uka har så fort at den husker jeg ikke noe av. Måtte faktisk slå opp i kalenderen min for å finne ut hva jeg drev 
med. Det har nok også mye å gjøre med at jeg var hjemme fra torsdag til søndag!  Jeg har vært i min første biokjemilab, der 
var det faktisk ordentlig utstyr! Noe helt annet enn TMT4110 det der altså. Educommessig har jeg fått et tips til et 
internforedrag som jeg håper vi får tid til, og vi er i gang med planlegging av utvekslingsforedrag og kaffekurs også. Vi har 
det første møtet med alle de nye i dag (onsdag), det har ikke vært enda, men tror det blir kjempebra! Vi er forresten i gang 
med planlegging av sjakkturnering sammen med ArrKom! 
 
Martin: 
Dette her var kanskje lovlig sent, men det har virkelig gått i ett. Uka er i gang, og gleder meg til å dra på Trønderfest og 
konserter.  Det er veldig fint at BN har kommet i gang, slik at jeg kan la kommitéen gjør det den skal mens jeg planlegger 
videre utvikling! Har tenkt å oppdatere/opprette samarbeidsavtaler, skriv for hva man gjør i kommitéen samt se på hvordan 
vi bruker tilbakemelding i arbeidet vårt. 
  
 
 



Nora: 
Siste uka har vært preget av litt tekled og lab/rapportskriving på skolesiden, samt lab i fluid. Synes skolearbeidet er gøy for 
tiden, og har stor glede i fluid. Skulle bare ønske man hadde litt mer tid til å jobbe med fagene egentlig. Ellers har jeg vært 
på SoMe-møtet, noe som var godt. Har også vært på diverse møter med ulike team, så har bare vært hjemme for å sove. 
Ellers har vi fått planlagt Hele Nabla Baker noe jeg gleder meg veldig til, og håper mange undergrupper stiller med kake. Nå 
er jeg klar for nesten en uke på et møte i Hurdal (har sagt til alle jeg skal til Oslo, men det er visst på Eidsvoll fant 
nordlendingen nylig ut) på et hotell der, og er veldig spent og nervøs egentlig. Men går nok bra. Kjenner det er litt lenge å 
være borte og litt utilgjengelig, men det får våge seg.  
 
Ida:  
Den siste uken har det gått i mye skolearbeid siden innleveringsfristen for tekledøvingen var på fredag og fristen for 
rapporten i termisk var mandag kveld. Har også satt ny rekord i antall timer på skolen på én dag - det ble hele 17 timer på 
mandag. Det skjer ikke igjen med det første, for å si det sånn. På fredag arrangerte Kjellerstyret beerpong-turnering på 
Kjellern og nok en gang ble det helt fullt i lokalet. Digger at førsteklasse stiller mannsterke på alle arrangementer, og jeg er 
virkelig så imponert og nesten litt forelsket i mitt nye Kjellerstyre som ordner opp og tar massevis av ansvar <3 
Høydepunktet for helga var uansett Janus sitt immball. Med tanke på formen dagen derpå hadde jeg det kanskje litt for gøy, 
men siden det var sesongens siste immball så var det absolutt verdt det.  
 
Knut Andre:  
Hm, denne uken har i grunn vært nokså rolig, men likevel har det tydeligvis vært nok å tenke på til at jeg enda en gang ikke 
greide å overholde denne RRT-fristen helt. Likte dette prikkesystemet litt bedre før jeg begynte å få så mange prikker (heh). 
Janus sitt immball var forøvrig artig, og har endelig begynt å få sett litt på reiseplaner til ekskursjonen. Var også på 
promenadekonserten i går, som var skikkelig bra! 
 
Andreas:  
En rolig uke for denne virrevandreren fra Halden, sterkt preget av at mor kom på besøk i hele helgen. Et nødvendig avbrekk 
fra alt av ansvar og mas, og det var artig å være litt turist i “egen” by! Savner en ordentlig festning (Kristiansten er bare en 
liten grushaug hallo!), men ellers har virkelig bartebyen mye mer enn bare heimert og DDE å by på! Ellers har tekled vært et 
skikkelig mas, og gruppen min var alt for sent ute med å starte på den. Rett før styremøte i dag holder jeg kurs i InDesign, 
som kommer til å være veldig viktig for å dytte våre nye bladbunadansvarlige i gang. Ellers er det ikke lenge igjen før 
skribentfristen, og det betyr en intens periode for meg om cirka 2 uker.  
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
 
2 Ris og ros Alle 

Ros til kontorkom for å være super aktive og for å fikse kommode. 
 
3 Orienteringssaker Alle 

 
Nye retningslinjer for faktura ved NTNU Frederick 
Fra nå av godkjenner NTNU kun e-fakturaer, det blir også litt dyrere per faktura.  
 
Nablabanken - bruk den og gi medlemmer tilgang Silje 
Nablabanken skal være for hele linjeforeningen. Legg inn erfaringsskriv og lignende for å sikre god hukommelse i 
linjeforeningen. Alle må bli flinkere til å informere om nablabanken, og ønsker man tilgang kan man spørre 
Anders. 
 
Kalender Nablaåret 19/20 - blir oppdatert Silje 
My ordner en finere og ryddigere nablakalender,  dette er for interne arrangementer i tillegg til det som er på 
nabla.no. 
 
Kort oppsummering SoMe-møte Magnus 
Det har blitt gjennomført et møte om sosiale medier, for mer info kontakt Magnus.

 
 
4 Saker Alle 
 

Gløshaugmesterskapet i sjakk Veronica 
Det skal være en sjakkturnering, og vi pleier å få en henvendelse om gløsmesterskap. Martine finner ut av hvem 
som arrangerer det. I forkant vil det være en intern sjakkturnering. 
 
Oppdatering om berging Ida 
Det skal bli delt en post om at det fins regler for dette og legge til en link til wikisiden.  
 
Felles slack-opplæring for hele Nabla Silje 
Webkom skal ha felles slack-opplæring 2 uker etter gruppeledermøte. 
 
 

5 Forslag til Forslagskassen Alle 
Ingen forslag denne uken, 
 
 

x. Eventuelt Alle 
 
Internrutiner når komponenter mister pins Frederick 
Hvis en nablakomponent mister en pin, kan de kjøpe ny for 20 kroner. 

 
xx Fremover  Alle  
 
xxx Kritikk av møtet Alle 
 
 


