Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 12.03.2020
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Siden sist har 20% av kapasiteten gått til div møter med NV-gangen og linjelederforumet mens 80% har gått til
håndtering av koronasmitten.
Nestleder: Har booket noen rom og oppdatert noen kontorlister. I tillegg har jeg sett litt nærmere på kontorvaskrutiner, og
håper på å utarbeide disse enda mer. Nå ser det ut som kontoret blir mindre brukt de neste ukene, så er ikke et akutt problem,
men må fikses til høsten. Styregensere er også bestilt, og kommer i løpet av neste uke.
Faddersjef: Fadderkom har møtt med NV gangen og planlagt felles fest og fadder-tskjorter. Ellers har det vært nytt møte der
arbeidsoppgaver har blitt fordelt.
Økonomiansvarlig: Da har jeg vært på både regnskapskurs og momskurs. Regnskapskurset var ikke veldig informativt,
men momskurset derimot var meget spennende!! Jeg har også fått utforsket nettbanken litt, åpnet ny konto, opprettet
brukere, slettet brukere osv. Så nå føler jeg meg mer trygg og klar til å ta fatt på det fulle ansvar som økonomiansvarlig.
Tenker forøvrig å bytte til Visma eaccounting om noen er interessert i det.
Ambassadør: Educom har egentlig tre arrangementer i april og hos Utflux skulle danskene komme på besøk men nå er det
usikkert hvordan dette blir. Educom har besluttet å avlyse alle arrangement før påsken og avvente og se om de etter påske må
avlyses også avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg og hva vi avgjør på møtet på torsdag.
BN-sjef: Siden sist har BN startet på ny ringeliste hvor vi kontakter bedrifter for neste semester. Vi har også gjennomført
opplæring av våre nye medlemmer, og har sett over noen avtaler vi har med andre linjeforeninger rundt samarbeid om felles
bedpreser.
Arr.sjef: Arrkom har hatt møte og laget team for alle kommende arrangementer, har til og med begynt planlegging av Åre.
Det ble også valgt ny økonomiansvarlig i arrkom, Susanne Dekko. Det skal sies at det føles veldig rart å velge ut team til
arrangementer som muligens må avlyses pga virus. Først ute låvefest og fysmatkveld nå i Mars, som allerede er avlyst.
Kjellersjef: Gøyal uke, men har ikke gjort så mye jobb.
Websjef: Kunnskapsoverføring fra eldre til yngre komité medlemmer er i fokus. Uken har ellers vært preget av å fjerne
gamlestyret fra mailinglist og styret på nettsiden. Jeg har også generelt vært techsupport og hjulpet til med å oppdatere hvem
som skal ha hvilke admin tilganger. SoMe gruppen møttes også denne uken. Ser ut til å være fin fremgang der. Max-Party
skjedde også denne uken...
Redaktør: Nå nærmer det seg veldig sluttinnspurten for nabladet, og layoutørene er i full gang med å lage nydelige layouter
til de sykt bra tekstene i neste utgave. En god del av sidene er allerede inne, og det ser helt utrolig bra ut (kan f.eks. friste
med en spennende presentasjon av nyestyret), så det blir utrolig bra! Har også begynt å tenke på å få satt i gang den neste
utgaven om ikke så altfor lenge, og satser på at det godt kjente ordtaket “Nabladet viker ikke for noe” holder seg sant også
gjennom denne perioden av utfordringer.

1
2

Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til kjellerstyret for super rydding av kontoret på mandag!
Ris for ulovlig korte RRTer på noen *kremtkremt*
Ris til Edvard for å glemme halve RRT

Alle
Alle
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Orienteringssaker
Låvefest og fysmatkveld
Alt er avlyst.

Alle
Emma
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Saker
Alle
Revydaljer m/ Revysjef Jenny
Frederick
Det har kommet forslag om daljer for revyen. Enten toårsdalje eller styredalje. Grunnet andre, viktigere saker
(corona) ble avstemning utsatt.
Nabla og koronaviruset (!!) m/ Silje
Frederick
Campus stenges ned og Nabla avlyser alle arrangementer og sammenkomster. Om flere beskjeder dukker opp vil
disse bringes videre til resten av Nabla. Styret er nødt til å dra hjem, og gjennomfører resten av møtet via Skype.
Google analytics reklame for nye studenter
Emma
Styret ønsker å gjøre så Nablas hjemmeside kommer høyere på søkeord som “NTNU fysikk og matematikk”. Vi
vil undersøke mulighetene nærmere.
17. mai
Johannes
Gitt at situasjonen forbedrer seg, vil vi arrangere 17. mai frokost på skolen, og sørge for god underholdning.
Nye rutiner for vasking av kontoret
Johannes
Kontoret brukes nå mye oftere, og må derfor vaskes oftere også. Nestleder har ansvar for organisering av dette.

x.

Eventuelt
Digitalt nablad
På grunn av stengingen av gløshaugen vil neste nablad bli gitt ut digitalt.

Alle
Hedvig

Gallastilling
Det er vedtatt at sekretær i Educom og leder av utfluks gjøres til gallastillinger.

Bera

Fremover
none

Alle

●

Kritikk av møtet
none

Alle

●
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