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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Første RRT med nytt styre og plutselig står navnet mitt øverst! Jeg er skikkelig spent på det neste året, selv om det er litt trist 
å nå måtte si farvell til gamlestyret så er jeg klar for å bli godt kjent med mitt nye styre, og jeg er helt sikker på at det neste 
året kommer til å bli uforglemmelig! Den siste uka har jeg virkelig lagt fram meg kjellersjefsstillingen, og gud så deilig å se 
at den blir tatt godt vare på av Ida. Jeg var med i årets første fondstyremøte med det nye styret der vi allerede hadde fått en 
søknad. Jeg var på kjellern på Max Gangster og på foredrag med Lise Randberg i planck-uka. På fredag deltok jeg og 
Magnus på fadderworkshop med NV-fakultetet. Vi fikk litt input fra fakultetet, diskuterte litt med de andre linjeforeningene 
om fadderuka og spesielt opptaket. Slike møter tror jeg er veldig nyttig å ha i blant for å bli kjent og lære av hverandre. På 
lørdag deltok jeg på innecup med ReVen! Det var kjempestas, og gikk mye bedre enn frykta. På kvelden sto Max Party for 
tur, og det var utrolig hyggelig med fellesvors med styrene og litt klinings var veldig fint <3.  
 
Anders: 
Første RRT. Første ordentlige styremøte. Nå er støttehjulene av, og det er på tide å sette i gang. Jeg ser frem til et 
innholdsrikt og krevende år, sammen med en dyktig gjeng jeg har stor tiltro til.  
 
Magnus:  
Dette blir gøy! Siden sist har jeg hatt ett fadderkommøte og vært med Silje på fadderworkshop med NV-gangen. Har innsett 
at det er jeg som skal bestille t-skjorter til fadderne i NV-gangen så har så smått satt igang arbeidet med det. I tillegg prøver 
jeg å få kontakt med samfundet for å få booket klubben. 
 
Frederick: #first! Er skikkelig gira for dette semesteret. Inntil nå har jeg samlet alle nye økonomiansvarlige i en liten 
øko-gruppe, og planlegger å ha momskurs sammen med Ella. Begynner også å få litt oversikt over rutiner for bilags- og 
regnskapsføring fra based Ella. Så var det jo Max Party som var meget god stemning. 
 
Veronica:  
Dette var uvant, vår helt egen RRT?? Siden forrige uke har educom holdt foredrag med Lise Randberg, det velger jeg å se på 
som en suksess. Kaffekurset som holdes i morgen(!!)  er i rute, det tror jeg blir veldig bra! Har ellers brukt uka på å følge 
opp diverse educom-arrangementer, men folk er så flinke at jobben min der blir veldig enkel og grei. På lørdag var det 
PlanckOff, som var gøy, men kanskje litt i kaldeste laget, før Max Party på kvelden!  
 
Martin: 
Vi har endelig skaffet oss eurêkakom! Det betyr slutten på en månedeslang jakt, og sikrede inntekter til ekskursjonen. Max 
party var max stemning, selv om Anders biter når han kysser. BN har kommet i gang med ringelisten, og håper og skaffe 
inne mange bedpreser. Skal være med å arrangere bedpreser til Simula i morgen. Er spent på prøve meg uten støttehjul.  
  
Nora: 
Hurra, vårt aller første styremøte står for tur, og dermed vår aller første RRT. Gleder meg utrolig mye til det kommende året 
som Arrkomsjef og en plass i styret. Synes det er stor stas! Merker denne overtakelsesperioden har gått veldig fort. I løpet av 
denne perioden har Arrkom hatt et møte. Den siste uka har gått med til å bistå litt i planleggingen av Planck-off, samt fordele 
alle i komiteen på ulike team og starte opp disse. Satser på at datoer for arrangementer (både for vår- og høstsemesteret) 
snart er på plass. Ellers så har vi fått tilbakemelding fra Samfundet at vi heller ikke i år får holde Immballet der, noe som 
egentlig var forventet, så da er det bare å leite videre etter lokaler. 
 
Ida:  



Må faktisk innrømme at det er litt stas med første RRT. Minner meg litt om tiden på ungdomsskole med blogg, heia bloggen 
<3 Hadde det såå gøy med dere alle på Max Party på lørdag, så tror dette året kommer til å bli 10/10. Synes også det er litt 
skummelt at vi plutselig har alt ansvaret, og akkurat nå er det litt mye å sette seg inn i. I løpet av overtakelsesperioden har jeg 
og Silje hatt tett kontakt, og jeg er veldig glad for at hun blir med videre som leder! Heldige oss.  
Har også hatt et par møter med det nye styret mitt siden det er mye som skjer i kjellerstyret i denne perioden. Max Gangster 
var veldig gøy, men dessverre så var det ikke så mange som møtte opp.. Vi satser på at fredagens russefest blir en større 
suksess!  
 
Knut Andre:  
Aller første RRT, og nå starten på første uke utenfor erfaringoverføringsperioden, som forøvrig har gått veldig fort. Siden 
SKE har WebKom rukket å ha tre møter, og jeg synes det har vært smooth overtagelse av WebSjef-stillingen. 
Erfaringsoverføringen fra nå ex-WebSjef Thorvald har vært 10/10, og jeg ser veldig frem til et år som WebSjef og 
styremedlem. 
 
Siden sist styremøte har det forøvrig vært en litt travel uke, med både Vitber/kvante-prosjekt og Planck-uke, samt en 
statfysøving som jeg er litt usikker på om jeg rekker å levere. Forholdene ligger med andre ord godt til rette for noen lange 
dager på Gløs den kommende uka. 
 
Andreas:  
Woooah, ferdig med overlappingen, og nå er det vi som skal styre skuta?! Veldig spent, veldig gira på å komme i gang nå, 
og gleder meg til absolutt alt som skal skje dette neste året!! Veldig stille og rolig uke med redaksjonen, krysser fingrene for 
å klare å få gitt ut en utgave i mars. Var veldig stas å få ha siste kontortiden i Planckuka, ble bombardert med masse nydelige 
pick-up lines som skal testes i Bodegaen neste helg (neida haha!). Veldig stolt av redaksjonslaget som vant hele Planck-off 
også, så nå står redaksjonen med 2 seiere på 3 år der gitt! Storkoste meg altså både der og på Max Party, selv om søndagen 
ble redusert med godt over 2 pi, for å si det sånn :// 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros for at alle nå har styrebånd! 
 
3 Orienteringssaker Alle 

 
Betalingsløsning Nablashop Frederick 
Nablashop får mulig et eget vippsnr med 1.75 % i gebyr. I tillegg vurderer Frederick å opprette egen nablashop 
konto i dnb. Dette skal sjekkes ut videre og tas videre på kommende styremøter.  
 
Tilgang til fb-side og fb-gruppe Silje 
Alle i det nye styret er nå admin på facebook-gruppe og -side, og det gamle styret har mistet tilgang. 

 
4 Saker Alle 

 
Gruppeledermøte sosialt Silje 
Det er gruppeledermøte mandag 18.03 og det ble bestemt at gruppelederne drar på Lyche etterpå for å bli bedre 
kjent før evnt styrevors. 

 
Nabla på sosiale medier Silje 
Det skal lages retningslinjer for hva som skal ut på de ulike kanalene i sosiale medier.  

 
Kontortider etter påske Anders 
Styret vil fortsette med kontortider så lenge de har tid.  

 
Ekstra penger fra IFY                                                                                                                             Magnus 
IFY har bestemt at linjeforeningen skal motta 5000 ekstra hvert semester øremerket sosiale aktiviteter som treffer 
hele studiet, ikke bare linjeforeningen. Styret ble enig om at Arrkom og Educom kan arrangere disse typer 
arrangementer så lenge de er åpne for alle. Det ble også diskutert om disse pengene skal holdes av til halling, 
heling og uteksamineringsfest. Styret ble da oppmerksom på at dette kan frata andre muligheten til å søke noe som 
ikke er ønskelig. Magnus skal etterspørre IFY om mer informasjon om hva pengene skal gå til og hvordan de skal 
distribueres. Saken vil diskuteres videre når styret har mottatt mer informasjon.  
 
En psykt vanlig uke-gruppe Silje 
Alle linjeforeningen skal arrangere en psykt vanlig uke med fokus på psykisk helse. Det skal være et møte på 
fredag hvor Ida skal representere Nabla.  

 
x. Eventuelt Alle 

 
Tellekorps årsmøte volvox Anders 
Frederick stiller til det som trengs. 
 
Økonomikurs neste uke Frederick 
Ella og Fredrick skal ha økonomikurs og referat blir lagt til i Nablabanken. 

 
xx Fremover  Alle  

Russefest på kjelleren  
 
 
 


