Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 11.02
Tid: 12:15-14:00
Sted: KJL23
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Siden sist har mye av tiden min gått i planlegging og gjennomføring av bryllupet med HC, noe jeg og forhåpentligvis
resten av gjestene synes var veldig vellykka. Ellers var jo SKE også rett rundt hjørnet, så her har det også gått en del tid. Til
tross for langt SKE, er jeg veldig fornøyd med gjennomføringen. Og det viste seg faktisk at vi hadde estimert det til å vare til
00:20 (gitt at vi starta 16:15). Ellers var jeg også på et kjapt møte med Kjellern og fikk skrevet under ny kontrakt sammen
med Ida.
Nestleder: SKE er over! Vel gjennomført, men vel langt. Et supert nytt styre er valgt, gleder meg til å jobbe tett med dem
fremover. Nå suser vi fremover mot Planck-uken, det blir svært bra.
Faddersjef: Revystyrevorset er endelig i boks, det skal være på Sluppen med revystyrene. Erfaringsskrivet er også så godt
som ferdig. SKE var en lang affære og det var tungt å fokusere og referere hele kvelden, nå gjenstår kun å renskrive
referatet.
Økonomiansvarlig:  Siden sist gikk mye tid på å terpe seg på å forklare økonomien til SKE og (nesten) ferdigstille
erfaringsskrivet. Har også fått lagt til nye brukere for Gravitones og BN, etterbestilt kontorrekvisita og ferdigstilt
politianmeldelse som vi diskuterte forrige styremøte.
Ambassadør: Har gjort komiteen klar til overtagelse</3 Og ny ambassadør er valgt, Bera kommer til å gjøre en kjempejobb!
Planlegger masse morsomme foredrag til våren og høsten også, dette blir et bra år for Educom!
BN-sjef: Det er nå valgt ny BN-leder, og han tar roret inn i den nye ringerunden. Det har ikke skjedd så mye i BN siden sist,
og fremover blir fokuset nytt opptak opplæring og ny ringerunde.
Arr.komsjef: Siste uken har jeg planlagt en god del av erfaringsoverføringsperioden til kommende Arrsjef som ble valgt i
går på SKE, og allerede ikveld kan jeg røpe at gammel og ny arrsjef møtes for å utveksle erfaringer. Dette har jeg gledet meg
så til! Arrkom har den siste uka fått bekreftet at en overraskelsesinnslag kommer på Max Party (dette er så hemmelig at ikke
styret en gang får vite, men det blir sååå bra!). Har også fått booket U1 til Fysmatkveld mandag i Planck-uka.
Kjellersjef: Siden sist har det skjedd en hel del i Kjellerstyret. Vi hadde mitt siste møte som Kjellersjef på torsdag, før en
helt fantastisk vellykket bryllupsfeiring med HC. Er så stolt av Kjellerstyret som bidro med både rigging, barvakt og ikke
minst rydding i flere timer etter arrangementslutt. Alle i Kjellerstyret har også skrevet erfaringsskriv og disse har blitt
overført til Nablabanken, sammen med mitt erfaringsskriv som endelig har blitt ferdig.
Websjef:
Har vært borte på fjellet hele siste uke. Kom tilbake til SKE, og det digitale stemmesystemet fungerte som det skulle. Retter
en stor takk til de i Webkom som stilte opp og administrerte stemmesystemet, tror ikke noen kunne krysse av "WebKom gjør
en feil" på SKEbingoen.
Redaktør: Siste Nabladet er blitt trykket og distribuert, og redaksjonen har fått ny gruppeleder, woooo!!
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Godkjenning av dagsorden

Alle

2

Ris og ros
Ros: Silje og Ida som sammen med HC arrangerte et fantastisk bryllup!<3
Ros: Kjellerstyret som bidro med vasking i R1 etter bryllup!
Ros: Førsteklasse for å stille så sterkt på SKE!
Ros: Alle for gjennomføring av SKE
Ris: Gamlestyret for at vi nå er gamle og skrøpelige
Ros: Nyestyret for at dere er nye og freshe

Alle
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Orienteringssaker

Alle

Gjennomgang av møteregler og dagsorden

Silje

How to kommunisere ( slack, mail, kalender)
Gjennomgang av slack ved Ida, gjennomgang av mail ved Anders.

Silje

PostKom - hvem er vi og hva skal/kan vi gjøre
PostKom
PostKom er til stede for å observere og svare på spørsmål. Det er opp til det nye styret hvordan de ønsker å bruke
ressursen PostKom.
Fysikkvideoer
Silje
Det kommer til å bli laget fysikkvideo lignende de allerede eksisterende mattevideoene på wiki sidene.
Undergruppeinfomøte på torsdag
Anders
Frist for å melde seg opp til ny undergruppe er søndag 16.februar og kranglemøtet er satt til søndag 1.mars kl
12.15 i R10.
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Protokoll fra SKE
Nederst i SKE referatet står protokollene samlet og det må følges opp.

Silje

Saker

Alle

Gløshaugmesterskapet, 21.mars
Silje
Et stort rebusløp arrangert av Omega. Alle linjeforeninger er invitert med for å arrangere(1 post) og delta(opptil
3.lag). Finale foregår i dødens dal og etterfest på Kjellerne. Påmeldingsfristen er 15.februar.
Langt SKE, hva tok for lang tid?
Silje
Styret diskuterte hva som gjorde at SKE tok så lang tid og ble enige om å ha et evalueringsmøte med de som
ønsker det, inkludert ordstyrer og referent.
x.

Eventuelt

Alle

Mediasjef vs. redaktør i styret
Silje
Det har blitt vurdert før. Det vil lette kommunikasjonen med ProKom. Nye styret får ansvar for å diskutere dette
videre.
Arrsjefs rolle og Arrkoms struktur
Nora
Arrkom får tilbakemelding på at det ikke er like mye sosialt som andre komiteer. Det er krevende å få til et godt
sosialt miljø sånn som strukturen er per dags dato. Nora utfordrer alle til å tenke nytt på hvordan rolle Arrsjef skal
ha. Det blir foreslått å ha festkom og turkom med arrkomsjef som felles leder over de. Tidligere hadde arrkom kun
ansvaret for de største arrangementene, og det kan hende det er mulig å gå litt tilbake til det. Ellers foreslås det å ha
to møter hvert semester i stedet for ett, hvor første er planlegging av kommende semester mens andre er et
evalueringsmøte samt hvordan det går.

Kontor-vaske-skjema
Gamlestyret kan lage et vaskeskjema.

Silje

xx

Fremover
Infomøte - Nablas undergrupper
Første kultkveld torsdag!

Alle

xxx

Kritikk av møtet
Ros til nyestyret for å delta mye i diskusjoner på møtet

Alle

