
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  05.03.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Det har gått mye tid til å ferdigstille Sit-søknaden, en av mine siste oppgaver som avtroppende økonomiansvarlig! 
Ellers har jeg også hatt koselige forventningsavklaringer med styret, deltatt på evalueringsmøte av SKE, lederseminar med 
Sit, første linjeledermøte, og siste møte med økonomisk forum. 
 
Nestleder: Stort sett veldig rolig. Booket noen rom, sett en del på ulike styregensere, lært enda mer mailetikette, og det er 
vel det. 
 
Faddersjef: Vi har endelig valgt en fadderkomité, og er i gang med arbeidet. Første møte var i går, og det ser ut som mye 
kommer til å falle på plass ganske fort. 
 
Økonomiansvarlig: Da har jeg (med god hjelp fra Frederick) ført regnskapet for Februar, wohoo. Det var overraskende 
gøy! Jeg har også bestilt nye pins, så håper jeg det ikke går alt for lenge til de kommer! 
 
Ambassadør: 
Mye som skjer her! Har fått innvilget støtte til foredrag og er i gang å planlegge flere foredrag i regi av instituttet(fysikk) for 
å motivere og sikre høyere gjennomstrømning for fysmat! Stor takk til Lise Kaulum for insj og mye nyttig info! 
 
BN-sjef: Siden sist har BN tatt opp tre nye medlemmer, og vi har straks nytt BN-møte hvor vi skal sette i gang ny ringeunde 
hvor vi kontakter bedrifter for neste semester. 
 
Arr.komsjef: Har tatt opp 3 nye medlemmer i Arrkom, de virker veldig gira! Har også begynt å forberede møte neste 
tirsdag, så nå blir det mye bra arrangementer fremover.  
 
Kjellersjef: Etter mye kommunikasjon med tidligere Kjellersjef, er mye av erfaringsoverføringen gjort! Det var kranglemøte 
på søndag, og da tok vi opp fem nye frivillige som fikk opplæring på tirsdag. Ellers har det vært mye organisering av det nye 
styret, og mye informasjon på kort tid. 
 
Websjef: Som websjef har jeg brukt tid på å være techsupport for kjellerstyret. Jeg har gjort et meget komplisert inngrep i 
nettsiden; dette innebar å endre klokkeslettet satt opp som offisielt styremøtetidspunkt. 
 
Redaktør: Rolig på redaktørfronten denne uka. Urverket som er redaksjonen tikker og går framover, og nå som vi er forbi 
skribentfristen blir det spennende å se hvordan det nye systemet for korrekturlesing fungerer. Fikk også nyheter om at 
Gullblekka mest sannsynlig ikke blir arrangert i år, som er litt nedtur, men satser på at vi i NTNUs linjeforeningsredaksjoner 
klarer å samarbeide om å finne et system som gjør at vi kan få det opp og gå igjen snart. 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Hedvig, Edvard, Evy, Veronica og Amund for en steike bra revy! 
Ris til Amund S, 404 ny websjef not found 
Ris til Frederick for å glemme RRT lol 
Ros til nyestyret for å vinne chuggekonkurranse 
Ris til gamlestyret for å tape :/  
 

 
3 Orienteringssaker Alle 

Kort referat fra møtet med IE. Evy 
Lage en workspace på Slack for å forbedre samarbeid. Undersøkelse om psykisk helse for å få bedre data. 
 
Kaffekanner/kontoret. Rydd og vask på kontoret! Viktig å vaske og tømme kaffekannene! Evy 
Nye kanner Frederick 
To felles kanner(XYZ) p.d.d. NV skal kjøpe inn 5 nye kanner til alle NV-linjeforeningene. 

 
4 Saker Alle 

Samarbeid med ITV<3 Lise / ITV IFY 
Bruke ITV, en viktig ressurs. Lage en ITV-kanal innenfor Nablaslacken. IFY fjerner enkelte leserom for studenter, 
samtidig som de vil at rommene skal bli brukt mest mulig.Nye styret oppfordres til å passe godt på Fysland og 
matteland.  
ITV er en viktig ressurs nyestyret vil benytte seg av. De vil få en egen kanal i Nablaslacken. Mange i Nabla har 
sterke meninger om hvordan arealene på fysikk og matteland skal brukes, noe styret vil ta hensyn til. 
 
Stedfortreder for Silje i Fondsstyret Evy 
Styret har blitt enige om at Nina Salvesen er en passende stedfortreder for Silje. 

 
Dato immball 2020                                 Emma 
Arrkom vil prøve å sette datoen for immballet til 1. eller 2. september. 

 
Åre 2021  Emma 
Det er ønsket å få flere plasser til neste åretur. Foreløpig er datoene satt til 10-14- januar 2021. 

 
SoMe-team Emma 
Redaktør, kjellersjef, websjef, arrkomsjef og faddersjef stiller som det nye SoMe-teamet. 

 
Stand og kontaktperson EPVU Frederick 
Emma er valgt som ny kontaktperson mellom styret og EPVU. Frederick og Johannes kommer til å stille til å stå 
på stand. 

 
Nye gallastillinger? Frederick 
Styret er enige om at antallet gallastillinger kan økes. Ledere av KontorKom, Maxwells, og KultKom samt 
serversjef for webkom legges til. 

 
AUX-kabel på kontoret Frederick 
Vi fikser en ny AUX til kontoret 

 
x. Eventuelt Alle 

Vårrengjøring Frederick 
Styret gjør rent søndag 15. mars. 
 
 



Koietur eller hyttetur? Frederick 
Det er nå planlagt hyttetur 17-19. april på hytta til Bera. 

 
Utvidelse av nablashop Evy 
Nablashop planlegger å øke utvalget sitt. 
 
LUDØL Ed/Ida 
Ludøl har kvalik 24. mars. Kjellerstyret dekker utgiftene med pantepenger. 

 
Invitasjon til Helsinki Bera 
Alto-universitet har tilbudt 2 plasser til årsfest. 20-22 mars. Invitasjon deles i gallastillinger. 

 
Pengebruk i fadderperioden Petter 
Fadderkom oppfordres til å holde arrangementer gratis. Videre diskusjon skal tas opp i fadderkom. 

 
xx Fremover  Alle  

Max party 
Midtsidebilde gamlestyret 
 

xxx Kritikk av møtet Alle 
Ros til Frederick for å foreslå 5-min pause. 
Ris for å ikke ha kaffe 


