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Silje: 
Hva skriver man her da etter 2 måneder siden sist møte? Jeg hadde en del planer om hva jeg skulle gjøre i sommer, og mye 
ble gjort, men må ærlig innrømme at jeg ble litt tatt på senga av mengden styrearbeid som måtte gjøres  iløpet av ferien. Det 
har vært mye arbeid med integrering av internasjonale studenter, hvor Delta har gjort en helt utrolig innsats. Ellers har det 
gått til mye forberedelser til fadderperioden og den store utfordringen med å få kontakt med studentene i dette GDPR-kaoset. 
Dette har heldigvis gått knirkefritt og nå er jeg utrolig spent på hvor mange internasjonale studenter vi har nådd ut til. Jeg er 
uansett veldig letta over at faddergruppene er valgt og at fadderperioden er i gang. Det har jo gått veldig fint så langt, så nå 
skal jeg bare lene meg litt tilbake og henge meg med fadderbarna for å bli litt bedre kjent <3  
 
Anders: 
Da er vi her igjen! Sommeren har vært en berg-og-dalbane av hendelser, som netto munner ut i det positive. Det har vært 
supert med relevant sommerjobb, og jeg har lært masse om både arbeidsliv og hvordan fysmatmetode benyttes i “Det 
virkelig liv”. Det har også vært flott å tilbringe tid med venner og kjente, hjemme på Østerås. Noe styrearbeid har det vært i 
sommeren, som har vært en mental skjerper for å holde styrearbeidsrutinene litt ved like. Gleder meg til et nytt, og hektisk, 
semester fullt av inntrykk og opplevelser.  
 
Magnus:  
Rart og plutselig skrive rrt igjen! Men det var vel på tide å komme igang. Fadderperioden er godt igang og føler egnt jeg har 
drevet med styrearbeid siden slutten av juli. Det er deilig at hjulet endelig har begynt å rulle og å se at fadderperioden 
utspiller seg sånn ca som jeg så for meg. Det er så mange hyggelige fadderbarn og jeg tror vi får et fantastisk nytt kull med 
engasjerte nablakomponenter. Akkurat nå stresser jeg litt med opptaket og hvordan jeg egnt skal stå der oppe å gaule, men 
det kommer vel til å løse seg det og! Gleder meg til å sette igang med et nytt semester med dere og ikke minst 
immballperioden. 
 
Frederick:  
... Og så fort gikk den sommeren! Jeg har i hvert fall kost meg masse. Har jobbet litt, men også tatt en god pause fra skole og 
verv. Kort fortalt har jeg: Utarbeidet diskusjonsnotat til Nablashop og skisserer hvordan det kan bli i fremtiden, laga 
regneark til undergruppene jeg fører regnskap for (Educom, Prokom, Nabladet, Fadderkom), som er kobla til sentralregnskap 
men at de kun har tilgang til å se deres del, fiksa alt med daljer og pins, levert momsoppgave for mars-april og mai-juni, 
hjulpet å fordele kostnadene for trykking av fadder t-skjorter til NV-gangen, kjøpt inn og henta litt kontorrekvisita, fiksa noe 
som egentlig var ulovlig med kjøregodtgjørelse-skjemaet vårt, begynt smått på erfaringsskriv (vet jeg er tidlig lol) og til slutt 
stressa over at Ben Sparks er en dyr foredragsholder. Så har jeg kost meg ute i sola også da, og flytta nærmere skolen med 
samboer <3  
 
Veronica: 
Da er semesteret igang, sånn egentlig! Jeg har enda ikke avsluttet sommerjobben min i Praha, men har da begynt å forberede 
meg litt på semesterstart likevel! Har sammen med Silje og Frederick utarbeidet en søknad til Kjeldsberg om kaffespons, 
håper på svar der. Har også vært i kontakt med Nora angående invitasjon av TÅGEKAMMERET og Quantum/Sigma til 
immballet! Semesterets første educommøte er mandag neste uke, og jeh gleder meg såå mye til å se alle sammen igjen! Nå er 
jeg skikkelig klar for å ta fatt på høstsemesteret kjenner jeg! 
 
Martin: 
Whooohooo, fadderperiode! Det er kjempemorsomt å få møte så mange nye, engasjerte, smarte og sosiale mennesker. Jeg 
klør også litt etter å komme i gang med skoler, det har vært alt for få gradienter og hamilton-operatorer i sommmerferien. 

https://tp.uio.no/ntnu/timeplan/?type=room&id=360B1-120


Opptaket kommer også til å morsomt, er så vidt i gang med å planlegge prosessen. Jeg og Silje hadde et møte med IMF hvor 
vi kom frem til et veldig interessant prosjekt, gleder meg til å se hvordan det blir. Jeg har til og med blitt brun i sommer, jo! 
  
Nora: 
Da var et nytt semester i gang noe som gleder meg veldig. Har siden siste eksamen jobbet i snitt en vakt pr. dag fordelt på 
fire arbeidsgivere, og dermed vært hjemme hele sommer noe jeg virkelig har kost meg med. I sommer har jeg ellers jobbet 
en god del med strukturen i Arrkom. Det vil si når det gjelder vår drive, samt overført erfaringsskriv til Nablabanken. Det er 
en del igjen å gjøre her fortsatt, men jeg må lese gjennom veldig mange dokumenter gjennom flere årganger, så dette tar tid. 
Ellers har jeg brukt mange timer på høstens Immatrikuleringsball, mitt store prosjekt som Arrsjef. Foreløpig har samarbeid 
med hotell, lyd og lys, andre lokaler samt underholdning gått knirkefritt. Veldig spennende å se hva KA har utarbeidet når 
det gjelder billettsystem også. Har begynt på erfarkngsskrivet jeg også, og skrevet flere titalls sider med erfaringsskriv for 
andre arrangementer. Forberedt meg litt til i høst mtp. opptaket og hvordan jeg ser for meg et fremtidig arrkom. De siste 
dagene, etter ferien er over for de fleste, har mailinnboksen virkelig fått fart på seg. Jeg har også bistått teamene i arrkom den 
siste tiden da det er nå mot slutten av ferien at disse vekkes til liv. For en Arrkom-høst dette blir!  
 
Ida:  
Første RRT for semesteret wihuu. I første del av sommerferien tok jeg virkelig ordentlig ferie fra alt av styreverv og 
skolearbeid for en periode også har jeg brukt mye tid på lesing siden jeg desverre måtte konte to fag. Men sånn går det når 
kjellerstyret går over elmag-forelesninger..  
Jeg har også fått planlagt en del til fadderperioden, satt opp vaktlister til kjellerstyret og begynt litt smått med planlegging av 
høstens opptak, som jeg gleder meg STORT til. Har også begynt å skrive erfaringsskriv til neste kjellersjef. I tillegg har jeg 
satt meg inn i det nye office-beersystemet og jeg er veldig takknemlig ovenfor alle som har bidratt til det. 
Gleder meg masse til siste del av fadderperioden og immballsesongen med dere i styret!  
 
Knut Andre: 
Har vært skikkelig bra med en god ferie, men kjenner også at det blir bra å komme igang med nytt semester nå. Har tatt meg 
fri hele sommeren (ikke hatt sommerjobb), og har blant annet brukt tiden til ferietur med familien, hyttetur med venner, og 
fot- og klatreturer i fjellheimen. Har endelig lært meg å klatre på naturlige sikringer og dermed åpnet opp muligheten for å 
utforske enda mer av dette spennende landet vi bor i. Jeg har også brukt litt tid på å utvikle et nytt billettsystem med 
QR-koder, til bruk på arrangementer som immatrikuleringsball. Vi hadde et lignende system før, men ifølge eldre 
webkommere var det visst noen ulemper med det som gjorde at det ble tatt ned. Det har i grunn vært et veldig kjekt prosjekt, 
og gleder meg til å deploye det og se det i aksjon på høstens immball. I tillegg har jeg også sett litt over skapsiden vår og den 
nye fadder.nabla.no for å forberede meg litt på høstens arbeidsoppgaver. 
 
Andreas:  
Har hatt noen sinnsykt innholdsrike uker i sommerferien, og det hele startet med å sykle hele veien fra Trondheim og hjem 
til Halden. Flott tur, til tross for flomvarsler jeg åpenbart burde tatt mer i betraktning. Rett etter denne var det ferie til Italia, 
hvor jeg ble bortskjemt med kaffe og god mat, så havregrøt og stripakaffe blir ikke akkurat noen høydare nå nei! Resten av 
sommeren besto av jobbing som maskinoperatør på Gilde, der 100 tonn med pålegg ble produsert (dessverre helt uten 
lønnspålegg lol). Jobben i seg selv var kjedelig, men med noen spirrevipper av kollegaer og 8t daglig podcast på øret, ble 
dette nok en deilig sommer blant servelaten. 
Som redaktør er velkomstutgaven kanskje den viktigste jobben gjennom året, og denne fikk mye tid, energi og innsats på 
tampen av ferien. Ble veldig fornøyd med resultatet, tross småfeil her og der. Nå er det Bånn Gauss i hele fadderuka, og jeg 
ser virkelig frem til et innholdsrikt og nydelig semester med hele gjengen! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros: Ekstraordinær kontortid arrangert av Ida i konteperioden<3 
● Ros: Styret for å holde to fantastiske kontortider 
● Ros: Fadderkom, for å arrangere, til nå, knirkefri fadderperiode 
● Ros: Førsteklasse, for å allerede sitte på kontoret 

 
 

3 Orienteringssaker Alle 
● Immball - Status generelt (billettsystem, styrevors ++) Nora 

Nærmer seg immball, styreinvitasjoner sendes ut ila. uken. Gått fra 3 til 2 plasser per styre for å inkludere flere, 
prioriterer de linjeforeningene som kommer opp til gløs fra kalvskinnet. 
Styrevorset arrangeres av styret. 
Alt må være klart før 3.september (opptak o.l) 

 
● Evaluering av Arrkom vårsemesteret Nora 

Gjennomført en undersøkelse av arrkom. Midtveisvurdering. Nyttig for alle komiteer. Det legges ut på slack. 
 

● Internasjonale studenter - status Silje  
Sliter med å få kontakt, fordi første infomøte er fredag, resten fortløpende. Anders og Silje er der, andre fra styret 
oppfordres til å komme.  
 

● Status nye styrebånd Silje 
My er på saken, 10 rep bånd og 4 store styrebånd 
 

● AktivCampus - uka etter fadderuka Silje 
Ligger på facebook, vandrepokalen SKAL til nabla. Må blestes for innad i Nabla. 
 

● Møte med IMF Martin 
To fra styret var på møte med leder for IMF og en representant fra Delta pga. stort frafall på matematikk to-årig 
master. Forslag om bedre samarbeid med *Deltas bedkom. Utarbeides et felles arrangement med matte alumni. 

 
4 Saker Alle 

 
 

● Det gyldne integral - hederskomponent -> æreskomponent Silje 
Ligger en oversikt i driven. Styret diskuterte hvorvidt man kan få begge disse utmerkelsene.  
 

● Kontorkom, blesting i fadderperioden og plan fremover Anders 
Delte en post midt på sommeren, lage en plakat.  
 
Vente til etter informasjonsmøte, gi muligheten til 1.klasse med å utforme komiteen selv.  
 
Foreslåg om  at strikk og drikk blir en del av kontorkom. 
 
 
 
 

● Kontortilgang - hvem skal få tilgang? Silje 
Hvem har tilgang: alle aktive medlemmer 
Mest mulig, bonus å ha kontortilgang via deltagelse i nabla. 
Fungerer som det er i dag. 
 

● HR-forum implementering i Nabla Silje 



Skjema postet i fadderperiode gruppen. Varslingssaker osv. Legges til på nabla.no 
 
 
 

 
 

● Felles søknad til studentrådet NV? Nora 
Frist 16.september. Frederick får i oppdrag å følge opp frister og sende en felles søknad.  

 
5 Forslag til Forslagskassen Alle 

● Merking av mat i kjøleskapet på kontoret 
Se kjøleskap på fysikkland 
lapper inne i kjøleskapet 
Styre går ikke inn for å påby markering på alt i skapet, men det må settes i riktig hylle 
 

x. Eventuelt Alle 
 
 
 
 

● Klipping av skap Magnus 
 

● Gullkorn til Nabladet Andreas 
Mulig å få det på nettsiden? Evnt sende på snap 
 

●  
 

● Søke Trondheim kommune Magnus 
Ok å registrere som arrangør 

 
xx Fremover  Alle  

● Fadderperioden fortsetter!!<3 
● Styre-post på rebusløp 
● Styre-post på bar-til- bar 
●  

 
xxx Kritikk av møtet Alle 
 


