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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Siden sist har jeg vært på linjeledermøte med Anne Borg til stede. På fredagen ble jeg som linjeleder invitert på bypremien 
av Ukerevyen, den var utrolig morsom! Jeg var med på UKEtog-paraden på lørdag, det var veldig deilig etter flere uker med 
planlegging og bygging av den fantastiske raketten vår. Denne uka har heldigvis vært veldig fin og rolig, det trengtes. På 
onsdag var jeg med på infomøte om En Psykt Vanlig Uke. Jeg er utrolig spent på å se utviklingen av prosjektet, og gleder 
meg over hvor mange som møtte opp på møtet.  
  
Anders: 
Denne uken har vært svært vanlig, som om det skulle være mulig dette semesteret… UKEtoget var stor stas, og jeg er veldig 
glad for at jeg tok meg tid til å gå. Videre var det spennende med internasjonalt toppmøte, og jeg har veldig tro på at 
prosjektet som implementeres for de internasjonale som kommer i januar. Videre var det svært hyggelig med 
planleggingskveld med HC. 
 
Magnus:  
Enda en uke nærmere SKE :o  Kjempe imponert over uketoget og koste meg masse med å gå i tog sammen med dem. På 
søndag var jeg sammen med Silje og Anders på møte om internasjonale studenter og gleder meg til å fatt på arbeidet med å 
inkludere de allerede nå i januar. Så også joker i helgen som jeg anbefaler alle! I tillegg har UKA begynt og det var helt 
fantastisk på oktoberfest. 
 
Frederick: Glemte nesten å skrive RRT, men fikk smettet inn noe i siste liten! Oppdaget at likviditeten ikke stemte i 
regnskapsdokumentet, så gikk gjennom hele regnskapet for alle undergrupper jeg administrerer, og fikk heldigvis fikset all 
feilen! Ellers har jeg endret litt på kodingen på regnskaps-dokumentet og lagt til KontorKom som regnskapspost. Jeg fikk 
også gjort hele regnskapet for september, som gikk overraskende knerkefritt. Ellers har Kjellerstyret fått ny 
økonomiansvarlig, så det vil gå en del tid på å se på deres regnskap og følge opp. I tillegg har jeg endelig fiksa 
eFaktura-gate, og etter to 15 timers dager på skolen fikk vi levert termisk rapporten! Alt er vel for en økonomiansvarlig, selv 
om det er mange flere prosjekter jeg har for meg. 
 
Veronica: 
Denne siste uka har faktisk bare gått til skole(!!) og lab, og ikke minst skriving av labrapport… Men det må til, for onsdag til 
mandag har jeg besøk, så greit å ligge litt på det jeg velger å kalle forskudd (selv om det ikke egentlig er det). Det har altså 
ikke skjedd så mye nytt på Educomfronten, men vi er igang med planlegging av sjakkturnering. Fikk god hjelp av PostKom 
og Silje til å finne litt ut av hva som har vært tradisjonen når det gjelder turnering linjene imellom, selv om detaljene enda er 
uklare. Forhåpentligvis finner vi ut litt mer etter hvert. Sjakkturnering innad i Nabla skjer nå uansett! Er forresten også i 
halvveis kontakt med Trondheim Developer Conference, som arrangerer en gratis studentkonferanse, hvor 
Nablakomponenter får mulighet til å melde seg på, det blir nok veldig kult! Ble holdt i fjor også, fikk inntrykk av at det var 
vellykket den gang. 
 
Martin: 
Haha, tidlig ute med RRT for en gangs skyld! Nå går egentlig BN litt av seg selv, og man har mulighet til å se på alt det 
andre i kommitéen som man bare har skjøvet foran seg. Vi er godt i gang med å planlegge koieturen, det gleder jeg meg 
veldig til!  Har fått tatt noen skippertak i skolearbeidet, men det trengs vel fortsatt noen for å nå helt frem. Den éne tingen 
som får meg til å tvile på valget mitt når det kommer til linje er lab. SÅ MYE LAB. 8 timer denne uken forsvinner bare rett 
ned i et hull. Men vi får bra-ket notasjon og lagrange-formalisme, så hvem bryr seg. 
  



Nora: 
Sist uke gikk raskt. Har vært i en møteboble delux, så må bare beklage om jeg har oversett noe på slack eller lignende. 
Isåfall, send meg ting på nytt. Har lagt alt, ALT skolearbeid til side i 6 dager til ende. Har bare vært tilstede for Arrkom 
egentlig, og da i gruppechatter. Passe stressa nå når labrapporten skal inn innen fredag, men alt går. I Arrkom ruller det og 
går som vanlig. vi skulle egentlig ha sosial kveld onsdag, men plutselig kunne så og si ingen likevel så den ble avlyst. Litt 
trist for jeg hadde virkelig sett frem til dette. Tendensen i Arrkom denne uka er at veldig mange arrangement har fått 
bekreftelse på lokalleie. Dette er ofte den største utfordringen, men ser ut som joulebohr, eksamensfest og fysmatkveld 
ordner seg fint hvertfall. 
 
Ida:  
Den siste uken har jeg ikke sett noe som helst på skolearbeid, og det har vært veldig mye sosialt som har skjedd. En rolig 
tredagers på starten av uka og et brudd i ryggen har gjort det litt vanskelig å fokusere på fag. I Kjellerstyret skjer det en god 
del for tiden, både av interne arrangementer og arrangementer for linjeforeningen. På tirsdag hadde vi 
inn/ut/drinkmiksing/prikkekveld og det ble en suksess som alltid! På fredag skal vi prøve oss på å arrangere full før 
barne-TV og håper virkelig at det dukker opp en del folk.  
 
Knut Andre:  
Yeah! Har blitt litt mye prikker i det siste på grunn av RRT, og var litt stresset for å glemme det igjen, men fikk heldigvis 
låne telefon av “o store leder” til å skrive på, på vin-og-planleggebryllupskveld med HC. Siden siste har vi open sourcet 
nabla.no, dette er noe jeg har hatt veldig lyst til å gjøre veldig lenge, og det er rett og slett skikkelig stas at det endelig er 
gjort. Har fått tilført enda litt motivasjon til å videreutvukle siden nå :p. Har forøvrig satt en del målsetninger for nettsiden og 
komiteen dette semesteret, og jeg tror det kan bli veldig bra. Har innsett at WebKom er i ferd med å møte baksiden av en 
eldrebølge, og ønsker å etterlate komiteen i best mulig stand til å takle det før jeg evt. stikker av gårde på utveksling. Har 
ønsker om å ta et skikkelig tak på både frontend, backend og server, og tror ting kan bli skikkelig bra om vi får gjennomført 
etter planen. Er forøvrig helt avhengig av en 10/10 komite for å få det til, men jeg er heldigvis så heldig at jeg har det, så er 
ikke stresset. Kort oppsumert så tror jeg dette blir et meget spennende webkom-semester. 
 
Andreas:  
Den ukeste uka på mange uker! Fylt med ukedager og hverdager og til og med helgedager! Noen uker er vervete, andre er 
stressende, denne uka… den var chill! Lite har skjedd i redaksjonen, minimalt har skjedd på skolen, og alt har gått til å feire 
far sin 60-årsdag og lage gave til den — heldigvis har jeg god erfaring fra styrevors der!! En helg med feiring i Lillehammer 
ble det, og batteriene er oppladet og layoutfristen er jeg klar for å angripe! Neste uke blir dog noe intens og strabasiøs. 
Brettær opp armæne i go' Østfold stil! Hælle måne, skar ut og råne (skrrrt)!!!! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros: Vi har fått nytt kjøkkenutstyr på NV-kjøkkenet! 
Ros: UKEtog-gruppa for å stille med den tøffeste flåten i toget 
Ros: KontorKom for å være aktive 
 

3 Orienteringssaker Alle 
 
Nablashop-varer PostKom 
Det er fortsatt ukjent hvor de gamle nablavarene har blitt kjøpt fra, kan hende vi må få nye leverandører. Siv-Marie 
skal sjekke opp i dette.  
 
Gruppeledermøtet Silje 
Møte blir tirsdag 29.10, kl 18.15  
 

4 Saker Alle 
 
Nabla-pins Siv-Marie 
Bytting av pins, ble tatt opp på SKE2017. Det kan nok hende det blir tatt opp på neste års SKE også. Noen 
nablakomponenter synes ikke at Nablas merke skal bæres av eksterneDet ble diskutert hvorvidt dette er en sak 
Styret ønsker å endre på. Siden det er vanskelig for Styret å anta hva andre komponenter mener om saken, vil det 
ikke bli gjort noen endringer i Styrets holdning til pin bytting før det har vært gruppeledermøte.  
 
Femårs-dalje PostKom 
Forslaget til design er at det skal være tre gullstriper på tråden ned og ellers lik som en ettårsdalje. For å finne 
etterspørselen gjennomføres samme type undersøkelse som for 3 års dalje. 5 års dalje er ikke implementert i 
forskriftene, så det kan ikke bestilles noe før SKE og en eventuell forskriftsendring.  
 
Varslinger PostKom 
PostKom mangler tilgang og det er behov for en egen PostKom mail som ikke har nabla domene. Dette for at 
Webkom ikke skal ha tilgang på konfidensielle mail.  

 
Stand-dag tv-aksjonen - en gang neste uke Silje 
Søndag neste uke 20.okt er det tv-aksjonen sending. Styret selger kake to dager denne uken til inntekt for 
TV-aksjonen.  
 
Redusere priser på diverse greier i Nablashop Silje, Frederick 
Salg med 50 kr for nablakopp og enkelte andre varer fra nablashop noen dager i oktober. 
 

5 Forslag til Forslagskassen Alle 
Ingen forslag denne uken 
 

x. Eventuelt Alle 
 
xx Fremover  Alle  

 
Meld på deres komité på Hele Nabla Baker!!  

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

 


