Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 05.07.2020
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Zoom
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Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: I samarbeid med excom skrev jeg mitt første høringssvar på vegne av Nabla! Det tok mer ressurser enn forventet
men var veldig spennende og lærerikt. Har ellers samarbeidet godt med faddersjef rundt fadderperioden og deltatt på noen
møter med fakultetene på vegne av det. Har også begynt på erfaringsskrivet, stelt litt på kontoret, sendt noen kompendier i
posten og øvrig småting.
Nestleder: Har hatt god dialog med faddersjef Petter angående rombestilling til fadderperioden. Videre har det vært
forholdsvis stille på mailfronten, så gleder meg veldig til å komme i gang skikkelig til høsten. Forhåpentligvis blir også
dagens tema Nablakiosken en realitet, selv i disse koronatider.
Faddersjef: Etter mye usikkerhet ser det ut til at det meste som skjer i fadderperioden begynner å falle på plass. Det har vært
mye møter på kort varsel, ulike beskjeder å forholde seg til og mange hensyn som må tas. Heldigvis virker det som
opplegget blir bra og jeg håper å få på plass noen av de siste detaljene i løpet av uken og dette møtet.
Økonomiansvarlig: Det har ikke vært veldig mye aktivitet nå etter corona egentlig. Jeg fikk gjort regnskapet for mars, april
og mai rett etter jeg kom hjem, så det var herlig å få ut av verden. Juni og juli blir nok ikke tatt før jeg kommer opp til Trd
igjen, men det er veldig overkommelig da det er lite aktivitet. Eller fikk jeg endelig ordnet tilbakebetaling etter HC-jub, jeg
har også åpnet og lukket noen kontoer og annet diverse.
Ambassadør: Har fått planlagt et møte med en av IFYs nestledere for utdanning om tiltak vi kan få i gang for å øke
motivasjon og gjennomstrømning ved fysmat.
BN-sjef: Det har ikke skjedd veldig mye i BN siden sist. Har sett over litt ulike skriv i drive, og har arbeidet litt med et
forslag til en eventuell hovedsamarbeidsavtale.
Arrsjef: Jobber med immball og Åre. Immball er litt vanskelig å forberede da det er usikkert rundt hvor mange som kan
delta, men ting begynner å løse seg litt. Åre er enda vanskeligere da det ikke ser ut som vi kan dra til Sverige på ganske
lenge.
Kjellersjef: Vi har begynt å ta en titt på hvordan fadderperioden ser ut for Kjellern sin del etter sommerferien. Det ser ut til
at vi har fått tillit til å ta vurderingen i egne hender, angående hvor mange det er forsvarlig å ha på besøk samtidig. Vår
innstilling er at vi ikke skal være de som løsner opp for mye, men heller fortsette å takle Covid som det seriøse problemet det
er.
Websjef: Det har vært diverse å bedrive siden eksamen. Det meste har vært å sette seg inn i revysiden. Forstå hvordan den
fungerer. De neste ukene kommer nok til å gå med til å fikse en mufo.leder/mufo-leder mail, sette seg inn i
sorteringssystemet for faddergruppene og bokskapsystemet.
Redaktør: Nå i sommerferien er jobbingen med velkomstutgaven i gang for fullt. Jeg og en gruppe redaksjonsmedlemmer
jobber oss fremover litt etter litt, og er en del å gjøre siden vi bestemte oss for å gi velkomstutgaven en ganske stor
overhaling. De aller fleste sidene har mindre eller større endringer. Vi jobber iherdig med å få velkomstutgaven ferdig så fort
som mulig, slik at nullvektorene skal få lest den helst i god tid før fadderperioden begynner. Begynte også smått å se på
mediesjefstillingen tidligere i ferien, men mistenker at PostKom har sommerferie, så det arbeidet tar seg nok opp igjen når
ferien er over. Har i tillegg en pågående sommerrengjøring i driven/flytting til ny drive.
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Godkjenning av dagsorden
Dagsorden er godkjent.
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Ris og ros
Ros til alle for flotte tekster til velkomst (nesten) innen fristen:)
Ros til Petter for cameo på NTNUs Instagram!
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Orienteringssaker
Husk å sjekke Slack/Mail i sommeren
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Frederick
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Saker
Alle
Fadderperioden
Petter
Blikjent & avslutningsfest
Årets to store fester vil finne sted ved et tidligere tidspunkt enn tidligere, slik at vi kan oppholde oss utedørs og
unngå naboklager. Om været skulle være dårlig under bli-kjent festen, kan fadder bli bedt om å holde seg hjemme
så retningslinjene om å holde 1 meters avstand blir lettere å følge for fadderbarna. Avslutningsfesten finner sted på
Nardo klubbhus, der det er god nok plass til at alle kan være innendørs.
Gruppevors
Faddergruppene vil ikke bli bedt om å dele seg opp til vors, selv om dette kan medføre trange omgivelser.
Samtidig vil gruppene frarådes å ha vors med andre grupper om det ikke er svært god plass. I tillegg oppmuntrer
styret til å ha vors utendørs og prioritere å være hos de med best plass.
Risikogruppe
Vi ønsker ikke å skille ut nye studenter som er i risikogruppa ved å ha dem i e n egen gruppe. De kommer til å bli
behandlet som normalt, men vi kommer til å tilpasse deler av opplegget om det skulle være en betydelig del av
fadderbarna som er i risikogruppa.
Opptaket
Store deler av opptaket slik det har foregått tidligere, er ikke gjennomførbart med dagens retningslinjer. Det har
også blitt fremmet ønsker om å gjøre endringer på opptaket. Styret kommer til å ha en workshop under/rett etter
fadderperioden der vi utarbeider et nytt opptak som er mer egnet for dagens situasjon, men som også kan passe til
senere år.
Info fra MuFo og lagersikkerhet
Frederick
MuFo som undergruppe
Styret ønsket at en person utpekes som leder av MuFo. Samtidig vil ikke Mufo bli en egen undergruppe, men
består av flere forskjellige undergrupper, med en felles leder. De har også en leder for hver enkelt gruppe som
svarer til lederen av MuFo.
Gallastilling for MuFo-leder
Siden stillingen er helt ny velger styret å vurdere om det burde være en gallastilling ved en senere anledning.
Rammer rundt forsikring og sikkerheten til lagernøkkelen
Nabla ønsker foreløpig ikke å dekke forsikring for bandene. Grunnen er at slik økonomisk støtte burde gis til flere
andre undergrupper om én undergruppe får det. Likevel er forsikring viktig, og vi vil hjelpe med å finne
organisasjoner som ofte gir ut støtte til slikt. For lagernøkkelen ønsker vi å kjøpe inn en kodeboks for å øke
sikkerheten. Siden lageret deles med Delta er vi nødt til å avtale med dem i forkant slik at vi gjør de samme
sikkerhetstiltakene begge to. Nestleder tar kontakt med Delta.
Nablakiosken
Padel
Produkter, økonomi og plassering
Vi ønsker å få til et godt system for Nablakiosken liknende det Abakus har på sitt kontor. Nestleder kontakter
websjef i Abakus for å få informasjon om hvordan deres system fungerer.

«Kræsjkurs i Ragnvalds forkortelser» til førsteklassingene.
Bera
Det vil bli laget en flyer som inkluderes i førsteklassingenes goodie-bags med informasjonen de trenger om
Ragnvalds språk og notasjon.
Eksterne styrer på immball
Emma
Det er kun 200 plasser på immball, og Nablakomponenter blir prioritert til å ta opp disse plassene. Vi prøver
likevel å få til et samarbeid med vår kjære HC, der vi inviterer noen representanter fra hverandres linjeforeninger.
Møte om motivasjon med IFY.
Bera
IFY trenger ideer til tiltak som kan motivere flere til å fullføre og gå videre med fysikk-studiet. Styret gir beskjed
om noen gode forslag skulle dukke opp.
Ekskursjonspenger kull17
Amund B
Styret ønsker at kull 17 prøver å bruke pengene på en ekskursjon i 5. klasse. Om dette skulle bli for vanskelig å få
til, vil pengene eventuelt gå til et arrangement for kullet som for eksempel helingfest.
Hovedsamarbeidsavtale
Amund B
Under forhandlinger om en samarbeidsavtale gis BN grønt lys for å tilby logoer og reklame på styregensere,
kontoret og i kompendier.
Penger spart under korona
Evy
Nabla har spart mye penger i løpet av de siste månedene, som følge av at mange arrangementer har blitt avlyst. Vi
ønsker at pengene i stor grad skal gå til det de opprinnelig var ment til. For eksempel skal penger som var satt av
til Arrkom fremdeles gå til Arrkom, men kan brukes på andre arrangementer enn planlagt. Om noen grupper ender
opp med urimelig store budsjetter settes pengene som en økt buffer som kan spares til fremtidig bruk.
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Eventuelt
Alle
Bilder fra året som er gått
Hedvig
Nabladet skal fylles med bilder fra fjoråret, og alle som har noe å dele oppfordres til å sende det til Hedvig.
Høstrengjøring
Den 25. august skal styret gjennomføre en omfattende rengjøring av kontoret.
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Fremover
Styret returnerer til Trondheim innen 8. august når fadderperioden begynner.
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Kritikk av møtet
Vel gjennomført, alle gleder seg til møte med fysisk oppmøte til høsten.
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