
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  05.11.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 og Zoom 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Over helga da innsendingsfristen til XYZ-faktor gikk ut, ble det mye forklaring og administrering. Til neste gang bør 
nok retningslinjene være tydeligere på hvordan man laster opp video (eller ha fysisk, fingrene krysset!). Nå bør alt være på 
plass, og vi har planlagt en felles visning av alle innslagene for å få folk til å stemme på sine favoritter. På mandag deltok jeg 
på utdeling av Buddy-prisen, som i år gikk til linjelederforumene på Gløshaugen og Dragvoll! Hyggelig at foreninger og 
drivkreftene bak forumene får anerkjennelse. Ellers har jeg, sammen med prosessgruppen, sørget for å få på plass tre 
endringsforslag til strukturendringer i styret. 
 
Nestleder: Det har vært ganske rolig på nestlederfronten siden sist, har ikke booket rom på en hel uke(!). Fremover blir det 
nok enda roligere, da eksamensperioden sakte men sikkert begynner å komme. Har endelig fått betaling for samtlige bestilte 
genserere, noe som kan regnes som en suksess. Ellers gledes det til å se hva som blir vedtatt på styremøtet imorgen angående 
nye styrestillinger. Blir jeg Nablas siste ordentlige nestleder?  
 
Faddersjef: Faddersjefen har begynt så smått med noen stikkord til det kommende erfaringsskrivet og har engasjert seg litt i 
andre oppgaver i det siste. I styresammenheng har vi gjort fremskritt i prosessgruppa, og jeg er spent på hvordan resultatet av 
arbeidet blir, og om 2 timer blir nok til å bli enige om en skjebnesvanger avgjørelse. 
 
Økonomiansvarlig: Det oppstår hele tiden nye problemstillinger knyttet til visma, noe som gjør at jeg ikke har fått kommet 
helt i gang enda. Men det er ingen hast, viktigere at det gjøres skikkelig! Ellers når smitteverntiltakene er blitt strengere er 
det begrenset med aktivitet, og dermed også økonomisk aktivitet. Nå begynner det å nærme seg årsslutt og dermed må 
budsjett snart tenkes på og regnskapet blir snart ferdig.  
 
Ambassadør: Foredragene er satt på vent til smittesituasjonen er under kontroll og de utsettes mest sannsynlig til 
januar/februar. Da gjenstår det å arrangere eksamenskurs og samarbeide med delta og spanskrøret. I Utflux har vi fått positiv 
tilbakemelding fra finland om en virtuell spillkveld med de finske fysikerne, og hos Noffo er det snart eGenfors der det skal 
velges nytt styre. Skal også legge en slagplan for møte med IFY.  
 
BN-sjef: Vi har siden sist opprettholdt kontakten med bedriftene som er aktuelle for vårsemesteret, og begynner nå å bli 
ferdig med høstens ringerunde. Nå gjenstår det å planlegge bedriftspresentasjoner og eurêka med de som viste interesse. I 
tillegg så vi oss nødt til å avlyse koietur, men satser på å få tatt dette til våren i stedet. 
 
Arrsjef: Siden sist har vi sendt mail til alle lokaler angående avlyste arrangementer, og venter på svar fra trysil om hvordan 
de ser på situasjonen. Ellers har vi vært på koietur, som var veldig hyggelig, og så er vi klare for semesterets siste møte neste 
tirsdag.  
 
Kjellersjef: Lite som har skjedd siden forrige oppdatering, men de nyansatte har fått uniformer med navn på, så de er klare 
til å bli tatt i bruk etter Juleferien når vi forhåpentligvis kan åpne igjen. Ellers lot vi førsteklassingene dra på koietur ettersom 
vi så at både Arrkom og Prokom dro. Alle 18 hadde vært litt mange, så vi tenkte at å kun sende førsteklassingene, som 
mange er i samme kohort, ville være ansvarlig.  
 
Websjef: Jeg har opprettet en mailingliste for kultkom, oppdatert noen beskrivelser på revysiden. Det var det av 
adminarbeid. Det har ikke vært noe techsupport opplegg denne uken, men dog noen etterslepere når det kommer til bokskap. 
Jeg begynner å få litt overskudd når det kommer til websjef/styre-stillingene.. 
 
Redaktør: Novemberutgaven er i full sving, og det blir en heidundrandes utgave som slippes om omtrent to uker. 
Forhåpentligvis blir utformingene levert i tide, så vi kan slippe Nabladet før eksamen er over oss. Midtsidebilde og forside er 
i boks i hvert fall, så da har vi det viktigste i det minste. Samtidig er det litt jobb med Joulekortet til styret, men det går også 



framover, så skal nok komme i mål med det også. Ellers er det litt planlegging av julekalenderluker, men de er ganske i 
boks, så det skal nok gå fint.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til Hedvig, BAmund, Emma og Frederick for å være med på bidrag til XYZ-faktor 
● Ros til Evy og BAmund for å være føre-var og holde seg hjemme 

 
3 Orienteringssaker Alle 

Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
Onsdag ble 8 nye studenter fra NTNU bekreftet smittet, som gjør at totalen nå er oppe i 43 smittede. Én av de 8 var 
student fra NV. Regjeringen kommer stadig med strengere tiltak, og senest i dag har Erna gitt beskjed om at folk 
burde holde seg hjemme om mulig. Alle eksamener har blitt satt til hjemmeeksamen. Vi venter nå på å få bekreftet 
vurderingsform i de siste fagene. 

 
4 Saker Alle 

Endring av styrets struktur / stillingsbeskrivelser Prosessgruppa 
Prosessgruppa har tidligere denne uken sendt ut tre forslag til strukturendring i styret som et resultat av deres 
interne kartlegging av Nablas styrestillinger, eksterne kartlegging av styrestruktur i andre linjeforeninger og 
workshoppen som ble arrangert tidligere. Hensikten med strukturendringen var å gi ProKom et kontaktrør inn i 
styret, i tillegg til å vurdere allerede eksisterende stillinger. 
 
De tre endelige forslagene var: 

- Lage en ny PR-sjef-stilling som er leder av ProKom, og endre slik at Arrangementssjef har ansvar for 
også faglige arrangementer. 

- Lage en ny PR-sjef-stilling som er leder av ProKom, fjerne nestlederstillingen og heller velge nestleder 
internt i styret blant andre styremedlemmer 

- Opprette en ny stilling kalt “Mediesjef”, som er medlem i både redaksjonen og ProKom, og som har 
ansvar for media og promotering. 

Det var også et alternativ å ikke foreta noen endringer om flertallet ikke støttet noen av forslagene. 
 

Under diskusjon av de tre forslagene ble rekruttering dratt frem som en problemstilling. Forslag 1 og 3 der to 
komitéer slås sammen mente flere at ville resultere i en stilling med veldig mye ansvar, som videre gjør det 
vanskelig å få noen til å ta på seg stillingen. Ved forslag 2 kunne det også blitt problematisk å få noen til å melde 
seg som nestleder i tillegg til en hel styrestilling.  
 
Det ble også diskutert om forslagene var for lite omfattende, og om vi heller burde se på mulighetene for en større 
omstrukturering med mindre fokus på ProKom, men heller på styret generelt. De fleste i styret virket som de 
foretrakk å unngå en stor omveltning ettersom dette ikke var sett på som en nødvendighet. 
 
Ettersom det kun var tre forslag som ble lagt fram forklarte også prosessgruppa om bakgrunnen for hvorfor flere 
forslag ikke ble inkludert. Det var en rekke mulige kombinasjoner og endringer som var tatt med i vurderingen, der 
for eksempel forslag som involverte endring av flere stillingsbeskrivelser ble diskutert innad i prosessgruppa. Noen 
av stillingene som ble spesielt tatt opp på møtet med prosessgruppa etter workshoppen var løsninger som 
involverte endring av stillingene som kjellersjef, Faddersjef/sekretær og Websjef, som ikke ble tatt med i noen av 
de endelige forslagene. 
 
Flere stilte spørsmål om mulige forslag som ikke var blant de tre som ble presentert. Blant annet ble det nevnt 
mulige løsninger som innebar endringer i stillingene kjellersjef, faddersjef/sekretær og websjef. Prosessgruppa ga 
dermed forklaring på hva som gjorde at hvert av disse forslagene ikke ble prioritert. 

 
Voteringsorden: digital stemmegivning med valgordning Single transferable vote (STV). Forslag 3, "Mediesjef" 
fikk 7/10 mulige førsteprioriteringen og ble dermed vedtatt. 1 stemte avholdende/på ingen av alternativene. 

 
 

Lov- og forskriftskomité innad i styret Frederick 
Frederick, Edvard, Johannes og Hedvig har meldt seg til å gå gjennom lover og forskrifter.  

 
Noffo eGen.fors Bera 
Siden ingen stilte til styret ved forrige valg arrangerer NoFFo ny generalforsamling. Bera og Frederick kommer til 
å delta med sin stemme. 



 
Bilder til NTNUS programnettsider Frederick  
Vi sender et utvalg av bilder som ligger lagret hos Nabla, og vil bidra om NTNU ønsker frivillige til å ta andre 
situasjonsbilder til nettsiden. 

 
Officebeer Edvard 
Det vil ikke bli mulig å kjøpe alkohol på kontoret frem til nyåret. Edvard sørger for å videreformidle til 
komponenter at det ikke kan brukes. 

 
x. Eventuelt Alle 

Representanter til SR-pres  
Bera stiller på presentasjonen 10. november om den blir arrangert.  

 
xx Fremover  Alle  

● Fellesvisning XYZ-faktor 
● Bera og Evy møte med IFY 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

Styret burde fått en oppsummering fra prosesskomitéen 


