
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato: 14.11  
Tid: 14:15-16:00 
Sted: R91 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: 
Fikk fullført og sendt inn rapporten for nytt utstyr på NV-kjøkkenet, noe som var veldig digg å få krysset av listen. Veldig 
fornøyd med at vi fikk kjøpt inn skuffeseksjoner på kjøkkenet slik at vi fikk frigjort litt plass på nablakontoret for 
kjøkkenutstyr. Jeg skulle gjerne også sendt inn rapporten for midlene vi fikk til UKEtoget, men der har det visst forsvunnet 
en faktura som verken vi, Byggmaker eller UKA vet hvor er. Så det er et lite mysterium jeg ikke helt klarer å løse. For se 
hvordan det ender.  Jeg fikk også sammen med Anders og Nora + en til arrkommer satt litt planer for planck-uka og dermed 
hva vi skal bruke mye av premiepotten vi vant på UKAdemiet til. Jeg fikk også slengt meg med på jouleverkstedet og 
kjellerstyrets rødvinsgløgg i helga, det var et veldig herlig arrangement. 
 
Nestleder: 
Den siste uken har vært rimelig rolig i vervperspektiv. Vi har påbegynt Plackleggingen av Planck-uken, og med de nye 
midlene fra casekonkurransen tror jeg dette kan bli svært suverent. 
 
Faddersjef/Sekretær: Har nå ikke vært nede på lageret på to uker, videre har jeg begynt smått på erfaringsskrivet. Det har 
også vært et møte om mottak av internasjonale studenter og noen fra Delta ++ er igang med å lage et spørreskjema for å 
“sortere” utvekslingselvene i riktig linjeforening.  
 
Økonomisjef: Har gjort regnskapet for oktober, som var utrolig mange bilag. Prøvde meg også på et script for automatisk 
skulle oppdatere hvor mange varer vi hadde på lager, avhengig av salgsrapporten hentet fra Vipps, men det løste seg ikke 
helt. Ellers har jeg gjort mye ymse; bestilt blomster til Iver, koordinert Økonomiforums andre fysiske møte, sendt faktura til 
NV-gangen for 16,5 kroner hver (lol), fått prokom til å lage ny Nablashop-plakat, hjulpet med søknad for Educom, fikset 
styrets første julekalender-luke, hørt med leverandører om kostnader rundt femårsdaljer, oppdatert kodinga i excelregnskapet 
og sendt fakturaer for Prokom. Det har med andre ord vært litt over gjennomsnittet hektisk! 
 
Ambassadør: Educom er klare for kaffekurs! Har også planlagt eksamenskurs i fluid og mekfys, samt tekled. Prøvde å søke 
penger fra IE, men de er ferdige med å dele ut penger for i år, så vi får se hvordan det blir med pizza på eksamenskursene 
dette semesteret.  
 
BNsjef:  
Nå som uka er over, er vi i gang med bedpreser igjen! Vi har hatt samarbeidspresenetasjoner med Tunable og Silicon Labs, 
og vi har arrangert en bedpres med IMF(!) sammen med Delta og Spanskrøret. Semesterets siste møte blir holdt til neste uke, 
og vi avslutter med å spise sammen etterpå. 
 
Arrkomsjef: 
Siden sist har Arrkom arrangert Jouleverksted, noe som ble en suksess. Mange møtte opp og det var like god stemning som 
det alltid er. Takk til de som bidro med å samle på doruller og diverse til jouleverkstedet! Snart har Arrkom arrangert de 
fleste store arrangement for høsten med Joulebohr i sikte denne uka. Det som gjenstår er noen arrangement i 
eksamensperioden slik som tur til trampolinepark og eventuelt skøytetur (om været tillater det) eller søndagstur. Her går det 
litt på kapasiteten til Arrkom samt interessent fra komponenter. Vi får se hva det blir til. Eksamensfest-teamet begynner nå å 
få ting på plass til eksamensfesten og billettslippet er nært. Dette blir veldig gøy! Arrkom har også vært på koietur sammen, 
men grunnet sykdom og diverse var det litt under halvparten som kunne delta på den, men slik er det bare. Ble en hyggelig 
koietur likevel.  Ellers er Arrsjef i oppstartsfasen av planleggingen av både Max Party i Planck-uka og Låvefesten i mars 
sammen med HC. 
 



Kjellersjef: 
Siden sist har Kjellerstyret hatt Halloweenfest på Kjellern og sammen med Arrkom som arrangert Jouleverksted hvor vi 
hadde ansvar for servering av rødvinsgløgg på kontoret. Planen var egentlig at vi skulle ha Jouletrebohrfest på Kjellern 
etterpå, men siden mange heller ville ta en rolig kveld så ble vi bare sittende på kontoret utover kvelden. Det var veldig 
hyggelig. Nå er det veldig godt at årets Kjellerarrangementer er ferdige, og Kjellerstyret tar med det en velfortjent juleferie 
fra jobbingen. Ellers så har vi fått tatt midtsidebilde som kommer ut i neste utgave av Nabladet, noe som vi alle synes var 
utrolig gøy.  
 
Websjef: 
De siste ukene har WebKom bl.a. jobbet med julekalenderluker, som jeg tror blir skikkelig kule, og Amund S. har som 
kalenderansvarlig i tillegg jobbet med å forme kalenderen i sin helhet. Webkoms luker blir forøvrig skikkelig kule, gleder 
meg til de skal vises for resten av Nabla. Noen av oss var også på koietur helgen 2.-3. nov, som var skikkelig stas, og vi har 
også fikset litt ting på forespørsel fra ITV (ify) og styret. Vi så litt over styrets forslag om undergruppeinnmelding på 
nettsiden, og konkluderte med at det ikke bør være noen store utfordringer med å utvikle det, kanskje vi kan ha det klart til 
våropptaket. Ellers så er siste WebKommøte i morgen allerede, og det er jo litt trist, men vi har heldigvis juleavslutning på 
lørdag :). 
 
Redaktør: 
Dette har vært blant de mer intense ukene i vervsammenheng, da novemberutgaven har gått fra idé til innsendt til trykk, og 
som en kontinuerlig funksjon: alt der imellom. Dette innebærer lange dager med møting, testing, skriving, layouting, 
tilbakemelding, kritisering og andre mindre oppgaver. Det har også vært bildetaging og JouleBohr øving. Nå er det 
forberedelse av slipp og kalender som står på agendaen! Har også fått innvilget søknaden min til Frifond, så vi kan fortsette å 
kose oss med Nabladet. 
 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros: For en fantastisk høst Nabla har hatt!  
Ros: Jouleverksted var utrolig vellykka!! 
 

3 Orienteringssaker Alle 
 

Siste styremøte før jul Silje 
 

Oppdatering prisanslag femårsdalje Frederick 
Det koster en del å kjøpe inn nye bånd til femårsdaljer. 5700 for 20 daljer. En ide er å bestille samtidig som det 
bestilles ett og treårsdaljer. Styret er avventende med dette, da det må gjennom SKE. 
 
Info om campus-sammenslåing Lise 
 
Orientering om Bumperz-nettsiden og hva som skjer videre Silje 
Systemet for å leie bumperzballene har blitt tatt over av linjelederne. Det vil ryddes opp i og gjøres enklere. 
 

4 Saker Alle 
 

Sponsorpolicy Knut Andre 
Sørge for at alle som blir promotert på nettsiden har en eksplisitt avtale. 

 
Prisjustering av Nablashop-varer Frederick 
Nablashop-varene regnes juridisk som et spleiselag, slik at Nabla slipper å betale moms på hvert kjøp. Som Styret 
18/19 også diskuterte, er prisene såpass høye at det kan tolkes som overskudd til Nabla, noe som gjør det ugyldig å 
kalle som spleiselag. Styret bestemte derfor å nedjustere de fleste varene til rett over innkjøpspris, og oppfordrer 
det nye styret til å evaluere prisene. De nye prisene ligger på nabla.no/shop. 
 
Internsalg av merch til undergrupper Frederick 
Prisene i nablashop er justert, så Styret ser ikke meningen med å ha egne priser for undergrupper. 
 
Nytt merch e.l. til Nablashop? Frederick  
Lommelerke, sokker, øredobb og smykke. 
 
Gi bort gjenglemt (revyen? Fritt fram? Fretex?) Silje 
Revyen får mulighet til å bruke det som er av gjenglemt, resten blir gitt til Redd Barna/Fretex. 
 
Plancklegging, (2.-8.mars) Anders 
Neste års Planck-uke ligner mye på fjorårets. Kontoret vil være åpent hver dag og Max-Party blir mest sannsynlig 
bursdagstema på Klubben på torsdagen. Arrkom ønsker å kjøpe inn Max Party-merch, og dette støtter Styret så 
lenge det også kan brukes i ettertid. Det er også tenkt kjellerquiz, Planck-off og div. andre arrangementer arrangert 
av våre undergrupper.  

 
x. Eventuelt Alle 
 
xx Fremover  Alle  

Joulebohr! 
 
xxx Kritikk av møtet Alle 
 
 


