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Sted: R91 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Denne helga gikk til skole, skole og atter skole. Og det må jeg si var litt deilig å få gjort. Jeg droppa toppturen, noe som var 
veldig kjipt, til fordel for å bli helt frisk og for å få litt timer på matteland. Ellers har ting roa seg litt ned for meg etter at 
immball er over, og jeg er er glad at jeg heldigvis ikke skal gjennom 20 intervjuer slik som resten av gjengen her. Nå 
gjenstår kranglemøtet og å få gitt våre nye medlemmer en konkret plass i Nabla, forhåpentligvis får alle være med på noe de 
har ønsket seg. Også må det nevnes at HC og Nabla nå er gift!!! Woho, vi fikk et JA! Og da må vi jo få til et bryllup en gang 
i fremtiden. 
  
Anders: 
HC var supert, glad for at vi insjet på frieri. Veldig gøy å dra hele styret, og gøy med immball på samfunnet. Likevel er det 
litt deilig at den mest intense delen av immballperioden er på hell, og rutiner begynner å innarbeides. Det blir veldig gøy å få 
satt i gang kontorkom, som kommer til å aktiveres så snart kranglemøtet er over. Det er også mye nye folk i Koreolis, som er 
amazing, og jeg gleder meg veldig til konserten med Isokor. 
Av styrevervting er kontortilgang og Nablagensere å se i horisonten, det blir gøy når det nye kullet får hver sin Nablagenser 
å “flytte inn i”. 
 
Magnus:  
Jeg har hatt en helt fantastisk helg på Hitra, som faktisk var enda finere enn forventet. Selvom det var under 2 timer å kjøre 
føltes det som om Trondheim var milevis unna, noe som faktisk var veldig deilig. Jeg fikk koblet av (slack var et mareritt på 
søndag hahah), og jeg tror jeg nesten ble kurert av forkjølelsen. Det som da ikke skjedde i helgen var at jeg fikk tatt igjen 
skole:/ I tillegg begynner Ent3r denne uka så det har vært litt travelt på søndag kveld og mandag morgen. På tirsdag var det 
immballet til HC og det var helt nydelig. Så hyggelig å være samlet hele styret og endelig er vi forlovet! Gleder meg til 
fremtiden med HC<3 Er forøvrig igang med evaluering av fadderperioden og det virker som om det ikke har gått så aller 
verst. 
 
Frederick: Wuhuu, merker at dette semesteret går veldig fort! Siden sist torsdag har jeg endelig tatt igjen alt jeg mistet av 
4K-pensum, så nå ligger jeg bare litt bak på fluid så er jeg i mål! Jeg arrangerte også kontortid på mandag og stekte vafler for 
første gang i mitt liv (!) Det virket som førsteklassingene og kontorrottene var fornøyde likevel. Jeg har også endelig fått 
tilgang til Nablas Vipps-profil, og opprettet Nablashop som nytt salgssted. Det eneste jeg venter på nå, er at Vipps 
ferdigstiller kontoen. Jeg har også sendt faktura for fadderperioden, sendt faktura for skapklipping, gjort sånn at det ikke står 
foreldrenes navn på betalt kontingent, laget en oversikt over brukere på nabla.no som ikke har betalt kontingent, og er nesten 
ferdig med NV-søknaden! Eneste gruppe jeg venter på som jeg vet skal få støtte, er Koreolis. Til slutt har jeg også vært på 
immball til Delta og HC (vår kone <3), og skal på Nutrix sitt immball med Nora i dag (torsdag).  
 
Veronica: 
Nåå begynner ting endelig å roe seg litt tror jeg? Spørs hvor lenge det varer. Har intervjuet alle som intervjues skal, veldig 
hyggelig å snakke med engasjerte førsteklassinger! I helgen var jeg bortreist på seminar, det var kjempegøy! Håper alle 
kommer på promenadekonsert:)) Og så var jeg selvfølgelig i immballet til vår kjære HC<3 Koste meg masse, men dro tidlig 
så jeg skulle greie å komme meg opp  til lab kl 8 dagen etter.. Har ellers planlagt latex-kurs til førstisene, som numfys har 
sagt ja til å holde!! Hurra. Nå må jeg bare få tatt igjen skolearbeid!!! 
 
Martin: 
For en uke, det har virkelig vært travelt (og uken er ikke over enda). Selv om det spiser mye tid har det vært veldig morsomt 
å se ivrige søkere til BN i intervjuene, det virker virkelig som vi har fått en engasjert gjeng! Jeg gleder meg til gruppe-casen 



vi skal arrangere, hvor de får muligheten til å jobbe i lag. Immballet til HC var supermorsomt, utrolig fint at nabal endelig 
har blitt gift! Lab har også virkelig inntatt timeplanen, det må sies at det er litt surt å måtte bruke 8 timer på en uke inne på 
rom som ikke er fysikkland er kjipt. Gleder meg til jeg skal være med å arranger Q#-kurset til visma til neste uke, det tror jeg 
virkelig blir interessant. 
  
Nora: 
Denne uken har gått med til å begynne å planlegge Arrkomhøsten, samt avholde intervjuer. Endelig er de over 20 intervjuene 
avhold, og det er et luksusproblem å bare skal plukke ut 3-5 stk når det er så mange gode søkere! Har satt opp første felles 
møte i Arrkom noe som jeg gleder meg veldig til. Har akkurat innsett at i hele høst vil lørdag og søndag bli obligatoriske 
skoledager de helgene jeg er i Trondheim, da det er så mange prosjekter i ukedagene. Så vet dere det hvis noen trenger 
selskap på sal en dag i helgen. Har ellers veldig mange engasjerende og motiverende prosjekter ift. jobb og andre verv som 
gir meg mye glede for tiden. Har det generelt veldig bra!  
 
Ida:  
Denne uken har vært svært hektisk med masse intervjuer, masse skolearbeid og en haug med kjellerstyreting. Brukte hele 
helgen, mandagen og torsdagen på intervjuer, og jeg merker at det blir vanskelig å plukke ut bare 10 stk. Tror vi skal krangle 
ganske greit på kranglemøtet.  
Ellers var immballet til HC helt fantastisk, og det var så stas med frieri og at de sa ja <3  
 
Knut Andre:  
Jaja, glemte RRT litt denne uken, og skriver den nå etter fristen, men bedre sent enn aldri ;)). Ser at flere av de andre skriver 
at det har vært en travel uke, og det er jeg enig med dem i. Skole, styret og WebKom krever alle sitt timetall hver uke, og 
kaster man inn litt immball og topptur inn i miksen så blir det travelt. Kjenner jeg allerede må dra til med noen skippertak på 
flere fronter nå, men etter en god arbeidsøkt i dag merker jeg at jeg tror det skal gå. Har heldigvis ikke falt av båten helt enda 
*jazz hands*.  
 
Når det er sagt så har det også vært en skikkelig morsom uke. Nablatoppturen leverte som alltid innertier, og det var stas å få 
litt forsmak på vinteren med bestigning av Storsylen som allerede nå er tildekket med snø. Frieriet til HC på deres immball 
var også suksess, heldigvis så sa de ja.  
 
I WebKom ser det også ut til at det skal bli nok å gjøre fremover. Vi har startet opp et prosjekt om å ta en opprydning i 
“serverparken” vår, som jeg tror blir en del arbeid, men også artig, og det er nok på tide med en opprydning nå. Forøvrig 
veldig glad for at jeg ikke har like mange søkere å intervjue som noen av de andre gruppelederne her, skjønner ærlig ikke 
hvordan de finner tid til det, og med tanke på serverprosjektet, sammen med en del store prosjekter på nettsiden, er det litt 
vanskelig å vurdere kapasiteten vår til opplæring av nye.  
 
Andreas:  
Den siste uken har bært preg av intervjurunder, immballsesong og turer i skogen for å koble litt ut. Over halvveis i 
intervjuene, og godt i gang med å lappe sammen septemberutgaven av Nabladet! Fortsatt mye som gjenstår, men tror det 
kommer til å bli en veldig bra utgave! Intervjuene går en smule for bra, og jeg er veldig glad for at redaksjonen ble så 
ettertraktet! Har vært jysla kjekt å være på både Delta og vår kjære HC sine immball, og både synonymordboka og 
rimordboka har blitt flittig brukt den siste uka! Høydepunktet med uka var dog en utflukt med Elle på søndag som resulterte i 
å gå et halvmarathon rundt i Trondheims skog og mark - noe en eventyrlysten sjel som meg selv setter stor pris på! 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros: frieriet vårt til HC! 
Ros: vi har fått ca. 90 førsteklasse-søkere i Nabla! 
Ros: Nora for å arrangere internasjonal kontortid 
 

3 Orienteringssaker Alle 
 
PostKom - en mulig nøytral samtalepartner? My 
PostKom kan kontaktes for en samtale, særlig relevant for styremedlemmer. For å gjøre seg mer synlige arrangerer 
PostKom har en egen kontortid.  

 
4 Saker Alle 

 
Damenes og herrenes tale på immball  Siv-Marie 
Det ble fremmet et ønske om å droppe herrenes og damenes tale ved fremtidige immball. Talene oppleves ofte som 
sexistiske og kan være ubehagelige å høre på. Utover dette kom styret fram til at vi allerede har langt program på 
immballet og at en slik endring kan være på tide. Alternative taler som kan holdes i stedet for: fadderbarnas tale, 
faddernes tale, 1. og 5. klasses tale. 
 
Åpne eller lukkede arrangementer til Kjellern Ida 
Praksisen i dag på INN/UT er et åpent arrangement på facebook som alle har muligheten til å delta på. Styret 
ønsker å fortsette med denne praksisen. 
 
Hvor strenge skal vi være på kontingentinnbetaling ? Silje 
Det er viktig for Styret å holde Nabla så “åpent” som mulig. Per dags dato er det ca. 10-15 stk som ikke har betalt 
kontingent. Når SKE nærmer seg bør det tas en avgjørelse i forhold til de som ikke har betalt med tanke på 
stemmerett. Det vil bli sendt en personlig påminnelse om kontingenten. 

 
Arrangement mtp. Bryllup                                                                                                                      Nora  
På HC sitt immball ble HC og Nabla forlovet. Styret ønsker å følge opp dette med et arrangement. Det vil bli gjort 
en sjekk med PostKom om hva som ligger i et bryllup mellom linjeforeninger. Et forslag for nå er å ha en 
“seremoni” i et leid rom og deretter ha en kjellerfest sammen med HC, hvor HC går i hvitt og Nabla i svart.  
 
TV-aksjonen Anders 
TV - aksjonen avholdes 20.oktober, og som tidligere år vil Styret ha stand uken før.  
 
Fadderperioden - evaluering Magnus 
Styret gikk raskt gjennom spørreundersøkelsen fra fadderperioden, og den vil sees nøyere på i en evaluering som 
vil bli gjennomført i løpet av september. 
 
Blesting av NumFys og andre “fysmatnære” prosjekter/arrangementer Anders  
Det har vært høy aktivitet på facebooksiden til Nabla og det er ønske om at det ikke blir for mange innlegg. 
Likevel vil det være mulig å bleste for arrangementer som gagner mange studenter og ikke kolliderer med egne 
arrangementer så lenge det ikke er mange andre innlegg som skal ut i samme periode. Relevante faglige 
arrangementer vil i den grad det er mulig legges ut på nettsiden.  
 
Informasjon om enkeltuniversiteter fra internasjonal seksjon Anders 
Informasjon om enkeltuniversiteter vi bli tilgjengelig på nettsiden, Webcom lager egen fane som kalles utveksling. 

 
Hookekart Andreas 
Alle som blir nevnt må vite at de er med i artikkelen og gi sitt samtykke på at det er greit.  

 
5 Forslag til Forslagskassen Alle 



Ingen forslag fra forslagskassen 
 

x. Eventuelt Alle 
 
xx Fremover  Alle  

● Pride 
 
xxx Kritikk av møtet Alle 

● Litt dårlig møtekondis, kunne vært mer effektivt 
 


