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Ansvarlig
Alle

Leder: Det begynner å skje mye mer for tiden, noe som er bra! Merker også at en del brikker må falle på plass snart i
forbindelse med immballet, men nå gjenstår stort sett bare nominajonsstekster til eventuelle heders- og æreskomponenter
samt ferdigstilling og masse øving på Leders tale - for min del i hvert fall. I tillegg har jeg fått
medarbeidersamtaler/underveisevaluering med nesten alle i styret, noe som er veldig hyggelig! XYZ og
strukturendring-prosjektene sjongleres videre, og gleder meg utrolig til immball.
Nestleder: Har sendt inn bestilling på Nablagensere og fått ordrebekreftelse, så det blir gøy når de kommer! Var ganske stor
etterspørsel etter crewneck, noe som er moro. Har også hatt en trivelig medarbeidersamtale med leder. Neste steg blir å
prøve å fikse lysrørene på kontoret, i tillegg til en haug med andre småting. Immballet neste uke blir forhåpentligvis en
storsuksess, det gledes til å se alle nye komponenter.
Faddersjef: Mitt antagelig siste møte med fadderkom blir på tirsdag der vi skal avtale litt ansvar til opptaket. Som vanlig
merker jeg at de fleste undergrupper venter til siste liten med å binde seg til å delta, som er forventet når man prøver å unngå
førstemann til mølla. Får håpe ei litta purring i løpet av dagen gjør at flere faktisk skriver seg opp på skjemaet så opptaket
blir bra.
Økonomiansvarlig: Overgangen til visma begynner å nærme seg. Kontoplanen er snart i boks. Jeg har fått mer innsikt i
programmet visma og begynner å føle meg klar til å ta overgangen. Ellers kommer det inn kontingenter før immballet, de
siste fakturaene og innbetalingene fra fadderperioden er snart i boks, og salg av daljer og nablakopper har blitt gjennomført.
Ambassadør: De nye medlemmene har kommet inn i slack og drive og har fått litt nye prosjekter, har mange gøye ting som
skal skje framover nå med flere foredrag planlagt og NoFFo konferanse!
BN-sjef: Vi har satt i gang ringelisten og har begynt å kontakte bedrifter for bedriftspresentasjoner og eurêka til våren. I
tillegg har jeg sett nærmere på revidering av en avtale om biobedrifter med Timini og HC. Denne skal ferdigstilles til uken.
Arr.komsjef: Det merkes at immballet nærmer seg, med mange som skal koordineres og mye som må fikses, men det ser ut
til å bli veldig bra. Om blestingen for 1.klasse ikke nådde helt ut (var ikke like stor andel av nullvektorene som ble med i år
som i fjor) så har femteklasse virkelig fått med seg arrangementet, da det ble fullt 20 sekunder etter at plassene åpnet. Utover
immball har vi satt dato for koietur, og er i kontakt med flere skisteder for å finne det beste alternativet til Åre 2021.
Kjellersjef: På lørdag hadde vi den tradisjonelle drinkmixingen med det nye Kjellerstyret. Det var godt å bli enda bedre
kjent innad i gjengen. Nå gjelder det bare å få ut blest for arrangementene fremover, så sikrer vi at folk holder av dagen.
Samtlige har også fått lest gjennom erfaringsskriv, så alle har nå god kontroll på hva arbeidsoppgavene sine er. På onsdag
var Viktoria og Kjellersjef på møte med Kjellernsamarbeidet hvor det ble vedtatt litt diverse.
Websjef: Tiden er stortsett preget av admin, techsupport og xyz. De nye komponentene setter seg hurtig inn i systemene
våre. Jeg er stor fan av uttrykket om “den evige student”. I webkom lærer man stadig nye ting, men rekruttene imponerer
stadig med effektiv læring. Det har vært lite (les: ingen) forespørsler om å hente ting fra lageret de siste ukene. XYZ er
live!!! Vi tok komitébilde lovlig sent (les onsdag kveld), men fremdeles før fristen så det er jo innenfor det.
Redaktør: Nabladet er fortsatt i skribentfasen av oktoberutgaven, så er for øyeblikket ikke mye å styre med. Har smått
begynt å se framover mot neste redaksjonsmøte, som må bli om ikke alt for lenge for at vi skal rekke å få novemberutgaven
ut før eksamen er over oss. Har fått oppdatering om Gullblekka, som blir felles for 2019 og 2020 til neste vår, så har sendt
litt mail om det og skal sammen med Andreas begynne å tenke litt på hvilke tekster/layouter som skal nomineres fra
2019-utgavene. Ellers har det vært litt gruppebilderedigering, og framover må også planleggingsprosessen av årets julekort
snart begynne.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Frederick for å sette av tid til hyggelig samtale med alle <3
Ros til Ed for å insje på vors
Ris til resten for å ikke kunne...
Ros til Hedvig for mange gode innspill til Fredericks tale!
Ros til Hedvig, Petter, SAmund og BAmund for å hjelpe Evy med å telle Nablashop!
Ris til resterende styre for manglende telleferdigheter

Alle
Alle
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Orienteringssaker
Ukentlig pandemioppdatering
Det har kommet to nye tilfeller i Trondheim i dag, hvorav en var NTNU-student.

Alle
Frederick

Status XYZ-faktor
Nettsiden til XYZ er oppe og går og kan aksesseres ved xyz.nabla.no

Frederick

Studentkontakter IFY
Evy
Evy, Anna og Mathias fra Delta har blitt studentkontakter for IFY. De jobber med å få åpnet fysikkland. Ved
henvendelser til IFY er det best fremover å kontakte studentkontaktene først fremfor å ta direkte kontakt med IFY.
Visma-prosessen
Evy
Nablas økonomisystem skal snart nullstilles for å klargjøre for overgangen til Visma ved årsskiftet. Dermed vil
økonomiansvarlig ta over mye av økonomi-arbeidet til flere undergrupper.
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Saker
Alle
Utnevnelse av ortogonalkomponenter
Frederick
I år vil ortogonalkomponenter utnevnes på JouleBohr. Vanligvis skal de utnevnes på immball, men dette utgår i år.
Bemanning av nablashop
Evy
Kontorkom vil fremover ha lov til å selge varer fra nablashop når de har kontorvakt. I den forbindelse skal vi
henge opp en tydelig prisliste på kontoret.
Booking av kontoret
Evy
Styret får tilgang til kontorkom sin oversikt over bruk av kontoret, og skal fremover hjelpe til med å holde denne
oppdatert. Samtidig jobber Webkom med oppdateringer til kontorkalenderen på nabla.no.
Boksalg kontorkom
Kontorkom vil ta ansvar for boksalg og får forvalte inntektene til drift av kontoret.

Evy

Tydeliggjøre driftsområdet til arrangementsundergrupper
Frederick
Arrkom skal lage en tydelig oversikt over hvem som har ansvar for hvilke arrangementer så snart immballet er
overstått.
Praktisk rundt TV-aksjonen
Frederick
Vi tar i bruk Spleis for å ta betalt for lodd. Loddene er digitale. Som premier har vi tenkt å dele Nabla-lue, kopper
og klistremerker, gavekort på akademika, date med nestleder og plass på arrangementer. Plass på JouleBohr
trekkes ut, imens plass til Åre gis til den som kjøper flest lodd.
x.

Eventuelt
Nablakiosk
Padel tar på seg ansvar for å fylle opp med ønskede varer på kontoret som kjøpes via nablashop.
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Fremover
Loddsalg (TV-aksjonen)
Årsmøte EPVU
IMMBALL!!!
Kritikk av møtet
Litt for daff stemning i starten.
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