
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  04.02 
Tid: 12:15-14:00 
Sted: S24(sentralbygg 2) 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Den siste uka har bestått av mye møter både med styret, linjelederne, bryllupsplanlegging og SKE. Det ble visst litt 
jobb å gjøre klart endelige sakspapirer, til tross for at jeg trodde at det meste var gjort da jeg sendte midlertidige sakspapirer 
ut sist mandag. Jeg gjennomførte også møte med ordstyrer sammen med websjef, her kom det mye gode innspill, og jeg har 
troen på at jeg vi skal få til et effektivt SKE. Ellers er alt planlagt og klart til våropptak slik at nye-styret kan bare gå rett inn i 
rollene og få tatt opp nye medlemmer med en gang.  
 
Nestleder: Veldig vanlig nestlederuke. Har booket rom. Har sendt mail. Har gjort SKE-forberedelser. Har hatt kontortid, 
uten å ødelegge vaffeljernet, noe jeg ser på som en stor seier. Gode greier. 
 
Faddersjef: Som faddersjef har det vært relativt rolig, styrer litt med styrevors før revyen. Det er ikke så mange påmeldt så 
sammen med revysjef Jenny har vi lagd en plan b. Jeg har i tillegg til å sende et par mails også prøvd å skrive litt 
erfaringsskriv, noe som går sånn passe bra… I går var jeg på møte med de som skal bestille faddertskjorter i år(vår kjære 
kone HC). Synes det er skikkelig gøy å se at de nye faddersjefene i NV-gangen er gira og jeg håper at min arvtager slenger 
seg på og at fadderperioden 2020 blir tidenes fadderperiode<3.  
 
Økonomiansvarlig: Mye av forrige uke gikk til å følge opp økonomisk forum og samarbeid med Sit. Har også fikset 
mva-oppgjøret for november-desember, og fulgt litt opp de som stiller til økonomiansvarlig nå til SKE. 
 
Ambassadør: Nå faller semesteret snart på plass for oss i Educom! Vi skal ha møte i morgen (onsdag), hvor vi oppdaterer 
hverandre på svar fra foredragsholdere, forhåpentligvis får vi fikset noe skikkelig skikkelig bra allerede til våren. Både gruer 
og gleder meg til SKE, blir så rart å gi stafettpinnen videre, men litt deilig også! 
 
BN-sjef:  
BN har denne uken avholdt sitt årsmøte, MKE. Her har vi valgt nestleder, økonomiansvarlig, sosialansvarlig samt gitt vår 
støtte til en lederkandidat. Vi her derimot ikke valgt eurêka-ansvarlig, noe som blir et mål å oppdrive i tiden fremover. Ingen 
panikk enda, det skal nok gå fint. Fremover gjelder det å se hvem som blir valgt til leder, selv om jeg har mine mistanker om 
hvordan det kommer til å gå, for så å sette i gang med en ny ringerunde. BN ruller videre! 
 
Arrsjef: Denne siste uka som Arrsjef har vært rolig. Har liksom ikke mer å planlegge selv langt frem i tid så merker godt at 
min tid som Arrsjef snart er over (snufs). Holder bare i trådene og sjekker at alt går som planlagt. Kjenner jeg gleder meg litt 
til erfaringsoverføring også nå med kommende Arrsjef. Tror det blir veldig gøy å snakke om alt man har opplevd det siste 
året og sørge for at ingen verdifulle erfaringer går tapt.  
 
Kjellersjef: Siden sist har noen av oss i Kjellerstyret vært i møte med HC for å planlegge bryllup og vi hadde en veldig 
vellykket Kjeller kick-off på fredag. Hele 60 stk dukket opp på Kjellern på fredag, wihu! Har fått hatt et lite møte med begge 
kandidater som stiller som Kjellersjef på årets SKE. Har også vært i møte med de andre Kjellersjefene på Gløs og vi har 
begynt å planlegge O’ Store LUDØL! 
 
Websjef: 
Har siden sist, sammen med Silje, vært i møte med de som skal være ordstyrere på SKE, og fikk da avklart blant annet det 
praktiske rundt gjennomføringen av voteringene. For WebKom sin del er alt klart for SKE nå, og med mindre det f.eks. blir 
strømbrudd på serverrommet, så bør dette gå som smurt. 
 
 



Redaktør: 
Siste utgave av Nabladet som redaktør er vemodig, men betyr egentlig også bare at jeg får mer tid til å skrive tekster 
fremover, wooo! Layoutfristen var på fredag, og bladet sendes til trykk nå, så her har det vært aktivt på layout-fronten de 
siste dagene! Det skal planlegges kursing, nytt møte og ny utgave av Nabladet, så redaksjonen har nok å styre med i 
fremtiden også! 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
 
2 Ris og ros Alle 

Ros: Anne Borg er invitert på SKE  
Ros: Nora og Silje for god mail til samfundet! 
Ros: KA, for å skrive RRT, til tross for at han er på fjellet. 
Ris: KA for å være på fjellet 

 
3 Orienteringssaker Alle 

 
Informasjon om bryllupet Silje 
Det er over hundre påmeldte fra eksterne styrer og over femti påmeldt fra både HC og Nabla. Dette ser ut til å bli 
en vellykket kveld.  
 

4 Saker Alle 
 

Endring av bufferverdier Frederick 
Styret har enstemmig vedtatt nye verdier på bufferkontoen. Se ekstern skriv for mer informasjon. 
 
Godkjenne innkjøpet til Gravitones Anders 
Styret har enstemmig vedtatt at the Gravitones kan kjøpe nytt trommesett.  
 
Nyhetsbrev - tar opp igjen diskusjonen Silje 
Styret er enige om at det allerede er mye informasjon som blir sendt ut i de periodene det er aktuelt med 
nyhetsbrev. Derfor er det enighet om at et slikt nyhetsbrev ikke vil ha ønsket effekt. Dette er likevel en sak som 
sittende styret ønsker at det nye styret skal ta stilling til. 
 

x. Eventuelt Alle 
 
Plancklegging Anders 
Det ser ut som Max Party blir på lørdagen. I tillegg vil det bli arrangert et foredrag i regi Edukom, fysmatkveld og 
kontortider i regi av hver undergruppe. 
 
Kontorregler - gjennomgang Magnus 
Neste sekretær tar ansvaret for å fullføre påbegynte kontorregler og laminere disse.  
 
Mange styrearrangementer Magnus 
I det siste har det blitt invitert til veldig mange styrearrangementer og det virker som dette kan være med på at det 
blir færre påmeldte på arrangementene. Silje tar dette videre på linjeledermøte. 
 
Onsdagsforedrag IMF Veronica 
Onsdagsforedragene presentert av IMF vil bli blestet i våre kanaler da dette sees på som direkte relevant for 
fysmattere.  

 
xx Fremover  Alle  

Bryllup med HC! 
SKE  
Undergruppe-opptak 
Nabladet slipp på fredag (eller mandag) 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

 


