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Silje:
For en deilig og etterlengta ferieuke det har vært. Jeg har tilbragt hele fem dager i Nederland og Amsterdam på
venninnebesøk. Det har vært fint med ferie til tross for litt dårlig planlegging og derfor et vitberprosjekt som ikke var ferdig
innen jeg dro og som derfor måtte fullføres sammen over to landegrenser. Det har også sneket seg inn litt styrearbeid og jeg
merker at man ikke kan forvente å reise bort uten at det medfører et par henvendelser hjemmefra. Det får bli deilig med en
roligere påskeferie fullt med masse tapt skolearbeid som må tas igjen.
Anders:
Vitber! Argh! Hvis ikke resten av dette faget hadde vært så gøy er det meget mulig dette prosjektarbeidet hadde tatt knekken
på meg. Utallige timer har blitt benyttet til å stirre på skjermer, og å se etter bugs i spagettikode. Utenom prosjektarbeidet har
uken vært super. Styrevors og naborevy på fredag var god stemning, folk i NV-gangen er flinke! Mine kjære solbriller er trist
nok Missing-in-action etter revyen :( men livet går jo videre, selv uten mine vakre solbriller! På fredag kom endelig
styregenserne, og jeg fikk spasert en tur i vårsolskinnet ned til sluppen for å plukke opp årets uniformer. Påsken nærmer seg
med stormskritt, og det skal faktisk bli litt deilig å begrave seg i pensum, og faktisk komme à jour semesterets fag.
Magnus:
Da har jeg fått min første prikk forhåpentligvis også min siste. Siden forrige møte har jeg hatt fadderkommøte hvor vi har
spikret fadderperioden og jeg har fått høre hvordan alle ligger ann. Det var gøy! Alle er så flinke. Gleder meg til møte med
NV etterpå idag for å få vite hvor mye penger vi får og også hvordan vi skal kontakte de nye studentene. Ellers var jeg på
jubileum til Leonardo på lørdag og har fylt mine 22år :0 begynner å bli gammel:/
Frederick: Hei og hopp, da var vi ferdige med enda en uke! På onsdag holdt jeg min første kontortid som gikk overraskende
OK. Ellers har hele uka blitt brukt til å spamme Marthe og Jenny fra BN, samt Ella om MVA-oppgaven. Heldigvis klarte vi
å sende den inn og få den signert rundt midnatt lørdag kveld, noen få timer før (stakkars) Ella skulle fly til Brasil. Vi har
også fiksa vaffeljern som er kos, så nå satser vi på å høre fra SiT om søknaden vår snart. Utenom det, chilla jeg Max i Oslo
på landsstyremøte med SU denne helga som også var kos
Veronica:
I det siste har jeg vært så fordypet i VitBer at jeg har mistet litt begrep om tid, men det var visst denne uken vi hadde digital
workshop med Educom. Det gikk ganske bra føler jeg, spesielt etter at vi fikk litt hjelp av verdens beste WebKom! Så nå er
nablawikien noen prosent ryddigere enn den var før.
Martin:
Nå begynner påska virkelig å nærme seg, og jeg gleder meg til både tur til Praha med familien, og så tur til CERN etterpå!
Vi skal ha siste BN-møte på tirsdag, og setter inn siste støtet før eksamensperioden denne uken. Eller er det selvfølgelig også
siste innspurten med vitber, ikke bare bare det heller. Det blir fine grafer da, og det er vel det viktigste. Forventer også en
siste innspurt med ElMag-rapporter, det er alltid morsomt å debugge andres kode :p
Nora:
Denne uken har vært ei super uke! Jeg har vært i møter og på visninger for å sjekke ut aktuelle lokaler til Immballet. På
fredag hadde Immballteamet møte hvor vi besluttet at Immballet blir flyttet til tirsdag 3.september så fremt vi faktisk får
signert den avtalen vi er blitt tilbudt. Har stresset litt med dette da veldig mange hoteller sa allerede i mars at de var opptatte,
og mange lokaler ble for dyre. Men ser ut til at det løste seg uten å gjøre for drastiske endringer i forhold til dato av
Immballet. Helga ble brukt til bursdagsfeiring fredag og Leonardojub lørdag som var HIMLA gøy! Lenge siden

lattermusklene fikk kjørt seg så mye. Ellers denne uka har jeg bestilt meg en spontantur hjem, så jeg reiser til Tromsø senere
idag (mandag) på et møte også videre til <3Grovfjord<3 og blir til søndag. Det blir deilig.
Ida:
Denne uka har egentlig vært ganske avslappende. Begynner endelig å komme i mål med alle innleveringer før påskeferien og
jubelen var stor når elmagrapporten ble godkjent! På tirsdag var jeg i møte med gjengen som arrangerer EPVU, og vi fikk
gått gjennom og satt en plan for uka og det blir kjempebra tross litt dårlig tid på å planlegge. Ellers har jeg hatt ei veldig rolig
helg på hytta som ble avsluttet med en veldig fin konsert i Nidarosdomen med TTS.
Knut Andre:
Denne uken har i litt for stor grad gått med til å finne en feil i vitberkoden, og kjenner at det skal bli deilig å være ferdig med
disse prosjektene. Merker at med komboen vitberprosjekt, C++ og webkom resulterer i at alt jeg gjør på skolen er å
programmere, og at jeg trenger å ta et solid skippertak i kvante og statfys nå snart. Utover progging og feilsøking så var
Anders og jeg på Naborevyen på fredag, det var gøy, også hadde jeg gleden av å hente serverskinnene til Gauss på
PostNords pakkeutlevering denne uka. Skal bli moro å få lekt med Gauss, som jeg håper kan bli en god ressurs for WebKom.
Gleder meg veldig til påskeferie.
Andreas:
For en syk uke dette har vært! Mandag hadde jeg min første ordinære kontortid alene, som gikk veldig bra og var superkos!
Rett etter den hadde jeg min siste kjemilab, ENDELIG! Satt så halve natten og jobbet med layout og måtte droppe skole på
tirsdagen. Hadde så redaksjonsmøte og fikk planlagt maiutgaven, før siste innspurt av aprilutgaven måtte fullføres. Klokken
06:27 fikk jeg endelig sendt til trykk, og allerede på fredag fikk jeg slippe mitt aller første Nablad!! Utrolig stas, og det ble
veldig vellykket, samtidig som jeg fikk innviet det nye vaffeljernet. Ellers har jeg hatt 2 fantastiske kvelder med kollektivet
mitt, og nyter vårsolen så mye jeg kan. 10/10 uke til tross for lite søvn!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros: Ida har kjøpt vaffeljern
Ros: Andreas sin første utgivelse av Nabladet!
Ros: Frederick har fiksa første momsoppgave!
Ros: Webkom for å ha shina opp kontoret!
Ros: Arrkom disker opp med en rekke arrangement i eksamensperioden!
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Retningslinjer for manglende oppmøte på arrangement
Nora
Det skal kalles inn til et møte med BN, Arrkom, kjellerstyre og Webkom for å utlede retningslinjer rundt prikker
ved arrangementer med påmelding.
IFY penger
Styret vedtar at de ekstra pengene fra IFY skal gå til halvingfest.

Silje

Prokom innkjøp
Silje
Prokom ønsker å kjøpe ekstern blitz og trådløs sender med egne midler. Styret stiller seg positive til dette og det
vedtas
Kartlegge plass til undergruppene på Nablakontoret
Anders
For at det skal være mer oversiktlig på kontoret skal Anders stille krav til hva som kan bli værende på kontoret og
alle undergrupper må gå gjennom sine ting. I tillegg kom styret frem til at Nablas eiendeler bør oppbevares enten
på kontoret eller lageret.
Kontorrenovering
Silje
Der er mye rot på kontoret og styret utfordres til å vurdere hva som trengs, hva kan kastes og kan det legges på
lageret. Dette skal være tenkt gjennom før 5.mai da kontoret ryddes og vaskes før sommeren. KA skal sjekke ut
hvem som eier PC-ene.
En psykt vanlig uke
Ida
EPVU er en uke som er med på fremme psykisk helse for studenter og er i regi av mange av linjeforeningene på
NTNU. Temaet for årets uke er stress. Det arrangeres filmkvelder, quiz/spillkvelder, foredrag og lignende for
hyggelig samvære fra 29.april til 3-4.mai. Styret planlegger en perlestand for å stresse ned utenfor kontoret.
Fadderkontrakt
Magnus
Faddersjefene ved NV-gangen har utformet en fadderkontrakt sammen som vil bli vist til alle faddere for
bevisstgjøring.
x.

Eventuelt
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Status semesterkalender
Silje
Alle undergrupper med arrangementer til høsten må legge inn i gruppelederkalenderen slik at det kan lages en
semesterkalender til facebook-siden.
Sosiale medier plan for høsten
Nora
Styret ønsker at det skal være en plan for mer aktiv bruk av sosiale medier. Magnus kan ta SoMe ansvaret etter
endt fadderperiode.
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Påskeferie!

