Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 12.11.2020
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73 + Zoom
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Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Har arbeidet litt videre med tanke på strukturendringene i styret, og sammen med styret besluttet å ta et nytt vedtak
nå som alle har fått mer refleksjonstid. Ellers har jeg hatt møte med NV-lederne og avklart masse bra om lagersituasjonen,
julekalendervisning, og XYZ-faktor, så mer info kommer snart! Deltok også på den ekstraordinære generalforsamlingen til
NoFFo med Bera og Amund B. Generelt ser ut som de fleste ballene vi har hatt i været begynner å lande igjen, og
forhåpentligvis bli liggende frem til eksamenene er unnagjort.
Nestleder: Har opprettet ny Google Drive til produksjonskomiteen i Nabla, med intensjon om at det skal forbedre
nåværende system for digital kommunikasjon og skylagring for denne komiteen. Har i tillegg svart på en rekke
henvendelser, og ser også fremover til nytt styremøte imorgen. Ble også påminnet om at PlanckUka faktisk ikke er så langt
unna.
Faddersjef: Har gått gjennom hylla mi på kontoret nøye, og funnet ut at den egner seg bra til å oppbevare et par bøker. Det
må da være lov. Jeg savner fadderperioden.
Økonomiansvarlig: Jeg begynner å få en litt mer klar ide om hvordan jeg ønsker å forme vismaen, men det er enda litt flere
ting som må på plass før jeg får alt over. Jeg har også endelig kommet i kontakt med Sit, så da får vi ordnet revisjon av
regnskap på nyåret, yey.
Ambassadør: IFY møte gikk bra har fått mange gode ideer som skal gjennomføres og gleder meg til å se hvordan det blir!
Educom har pr nå rundt fem arrangementer planlagt til våren så regner med den blir travel, det som gjenstår nå i høst er
eksamenskurs i samarbeid med Delta og Spanskrøret. Ellers har vi endelig fått educom-tskjorter til de nye!
BN-sjef: Vi har fortsatt å holde kontakt med bedrifter og sett nærmere på eurêka i lys av de nye retningslinjene fra
regjeringen. Ellers skal vi denne uken ha vårt siste møte før jul hvor vi oppdaterer hverandre på hvordan det ligger an med
tanke på bedriftspresentasjoner på nyåret.
Arr.komsjef: Påmeldingen til Åre har åpnet for 1., litt skuffende hvor mange som meldte seg på, men vi har fikset avtale
med hotellet slik at vi ikke må betale mer enn depositum (som arrkom fikser) dersom det ikke blir noe av turen. Skal
kommunisere dette bedre før påmeldingen åpner for resten av våre komponenter. Ellers har vi laget ferdig
julekalenderbidraget vårt, som sendes til webkom i morgen.
Kjellersjef: Kjellerstyret har gått inn i dvale for eksamensperioden og Julen, så er ikke å mye å melde denne gangen heller.
Alle har hentet de nye t-skjortene sine, men capsene har ennå ikke ankommet. Planleggingen for neste semester er også
utsatt med tanke på at vi ikke har oversikt over hvordan Covid-19 situasjonen er etter Jul.
Websjef: Julekalenderen ligger godt an, jeg har drevet propaganda for å få frem en ny websjef til SKE. XYZ-fristen utsettes
stadig, men webkom er klar for å se resultater når som helst. Ellers har tiden min stort sett gått til adminsiden og et problem
en gammel webkommer hadde med en gammel mailingliste.
Redaktør: Novemberutgaven nærmer seg ferdig, den er i finpussfasen nå, og har troa på at det blir en gøy utgave. Må også
sies at jeg tror det er den mest sammenhengende utgaven Nabladet har hatt på lenge, da stort sett alle tekstene handler enten
om jul, eksamen, eller klesplagg. Julekortet har stått litt stille siden forrige uke, men skal ta opp arbeidet på det de
kommende dagene, og få ferdigstilt det. Ellers har jeg fått en liten idé til å sette i gang et 10-års-prosjekt i Redaksjonen, så vi
får se om 10 år om det blir bra eller ikke!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til Fred, Padde, Bamund, Bera, Evy og Emma for å sende inn snap til Nablasnap
Ros til Evy for å ta med pepperkaker!

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
5 nye studenter ble bekreftet smittet over helgen. Det kommer stadig nye tiltak, blant annet har det kommet
munnbind som skal brukes i fellesområdet på matteland. En vaksine virker som den kan være klar, men vi feirer
ikke helt ennå.
Ingen felles julekalender-visning med NV
Det blir dessverre ingen felles visning pga. smittesituasjonen.

Frederick

Fordeling av støtte fra IE og samarbeidsforum
Evy har laget en endelig oversikt. Eventuelle innspill må sendes inn i løpet av uka.

Evy

Høring om Fremtidens teknologistudier (FTS)
FTS er spennende og interessant for oss teknologistudenter. Det anbefales på det sterkeste.

Frederick

Saker
Alle
Videre diskusjon rundt styrets struktur
Frederick
Etter forrige ukes møte var det flere i styret som ønsket at vi hadde en større diskusjon rundt strukturendringen og
skulle gjerne fått snakket mer om andre alternativer enn de 3 som ble presentert.
Vi har diskutert muligheten for å gi ProKom en kontaktperson i styret i likhet med Utfluks og KontorKom.
ProKom selv føler ikke at dette er en løsning på problemet, ettersom de har hatt mye kontakt med styret fra før, og
denne løsningen ville ikke gjort noe særlig forskjell. Målet med prosessen var å finne en god løsning for ProKom,
og dermed går vi videre fra dette forslaget.
Det ble presentert flere argumenter mot løsningen vi stemte frem forrige møte. Blant annet blir det vanskelig å
finne en passende løsning for mediesjefen der arbeidsmengden ikke blir for stor samtidig som at redaksjonen og
ProKom får gjort jobben sin. En mediesjef som kun er kontaktperson for redaksjonen og ProKom fungerer heller
ikke, ettersom dette gir samme problemer som å bare gi ProKom en kontaktperson.
Videre diskuterte vi mulighetene for å utvide styret til 11 medlemmer, der ProKom-leder er nummer 11. Flere
mente det er dumt å utvide et allerede stort styre, men det var også flere fordeler ved denne løsningen. Blant annet
unngår vi å kaste noen styremedlemmer under bussen, og unngår de fleste ulempene ved de andre løsningene.
Vi hadde også en kort diskusjon om å ha en større omstrukturering av Nablastyret hvis vi først skulle hatt en
“mediesjef”. Altså slå sammen ansvaret for andre komitéer også til en overordnet sjef.
Etter ny votering ble forslaget om å utvide styret vedtatt, med en sterk anmodning for at neste styret ser på
helhetlige strukturendringer til neste SKE.
Digitale tilbud i eksamensperioden og jula
Frederick
Styret kommer ikke til å arrangere digitale ting i eksamensperioden utover kalenderen som WebKom styrer.
Blesting om SKE
Frederick
Vi skal begynne å bleste for SKE ettersom det begynner å nærme seg. I tillegg til plakater på kontoret skal
WebKom jobbe med en måte å presentere plakatene på Nabla.no. På nyåret kommer vi til å ha en presentasjon av
hver styrestilling på instagram.
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Eventuelt
Alle
Kalenderbilder
Emma
Videre bildetagning til kalenderen styret jobber med vil bli tatt i mindre grupper, organisert av Emma.

Er vi klar for digitalt SKE?
SAmund
WebKom er i gang med å tilrettelegge for et digitalt SKE til våren. Vi ønsker å avholde SKE som normalt, men det
er viktig å være forberedt om det ikke blir gjennomførbart.
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Fremover
Eksamensperiode<3x
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Kritikk av møtet
Kritikk til Frederick for å ikke ha 360 grader syn
Kritikk til Frederick for å ikke ta en backflip
Ros til Padel for å bevare gamle tradisjoner ved å ikke unmute seg selv
Kritikk til Padel for å ikke få med seg at Frederick tok en backflip
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