Styremøte i linjeforeningen Nabla
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Ansvarlig
Alle

Leder: Siden sist har jeg vært innom en del morsomme arbeidsoppgaver - blant annet ferdigstilling av immball-talen, styring
og fiksing på Nablas digitale bøsse til TV-aksjonen, til NoFFo-sakspapirer og styrestrukturprosjektet. Det har også gått
overraskende mye tid til å bare kartlegge smittesituasjonen blant studenter i Trondheim og deltatt på møter med NTNU om
smitte på campus, men føler det også er viktig arbeid! Selv om arbeidet er veldig givende, ser jeg også frem til litt mindre
travle dager og litt mer fokus på studiet.
Nestleder: Sykemeldt.
Faddersjef: Det har vært litt styr med å slenge sammen et opptak ettersom interessen etter å bidra fra andreklasse har vært
ganske laber. Heldigvis tror jeg vi klarer å skrape sammen nok folk til å gjøre det gjennomførbart. Har også jobbet med en
tale til immballet som jeg tror kommer til å vært helt ok+, så det blir spennende å se hvordan det går.
Økonomiansvarlig: Prøvde å nullstille vismabrukeren til BN i helga som var. Det gikk ikke, så da skal vi prøve igjen til
helga. Jeg får god hjelp av Vegard fra Volvox og Alkymisten, så da har jeg troa på at det skal bli gjort ordentlig. Ellers
kommer de siste kontingentene inn og jeg har brukt litt tid på å registrere alle flotte nye nablakomponenter slik at de kan få
sin fine pin på immatrikuleringsballet i helga!
Ambassadør: NFK-arrangeringen i samarbeid med Delta har gått veldig bra og ser fram til en flott helg med masse gøye
foredrag og god mat. Ellers er foredragsplanleggingen i fullt kjør og har tatt beslutninger på hvor pengestøtten vår skal gå. I
tillegg blir det også i år arrangert LaTex-kurs!
BN-sjef: Vi har kommet godt i gang med å ringe bedrifter for neste semesters bedriftspresentasjoner, og har fått flere som
har vist interesse. De nye medlemmene har fått faddere som hjelper til med kommunikasjonen med bedriftene, og det ser ut
til å fungere bra. Ellers er vi ett skritt nærmere å fornye biosamarbeidsavtalen vi har med Timini og HC og sikter på å
signere denne i starten av neste uke.
Arr.komsjef: Nå nærmer immballet seg veldig, så vi har ganske mye å gjøre, i tillegg til at vi er igang med både joulebohr
og åretur, så vi har absolutt nok å holde på med. Heldigvis har vi god hjelp fra Webkom som har fikset veldig bra system for
billetter, og My har hjulpet med bordplassering for 5. klasse, så de som sitter på samme bord allerede er nærkontakter.
Kjellersjef: Vi er i gang med å planlegge resten av semesteret, noe vår nye Festkomite skal fikse. Vi ble enige om at det er
bedre om arrangementer blestes for relativt tidlig, slik at folk holder av datoen, så det er planen fra nå. Ellers har vi planlagt
koietur som må bookes neste uke! Vi har også kalt inn til nytt møte om to ukers tid fordi det er lenge siden sist.
Websjef: Rekruttene lærer stadig mye nytt, og noen har nå fått ansvar for adventskalenderen. Thorvald har lagt mye arbeid
inn i XYZ som nå er ferdig. Klatregruppen har fått en gruppeside. Nablas mailinglister er oppdatert… det gikk knirkefritt…
Knut Andre har bistått arrkom med gjenbruk av et billettsystem som han utviklet i fjor. Veldig praktisk med tilgang til
D3-133 :)
Redaktør: Det er mye å styre med for tiden, og innspurten av oktoberutgaven er i full gang. I tillegg er planleggingen av
novemberutgaven også godt i gang, så nå går det i to utgaver parallelt her. Ellers er det også joulekort som skal planlegges,
så vi har begynt idémyldringen, og blir nok en del jobbing med redigering av det framover. Før immballet må også diplomer
til Det gylne integral lages og printes, som også er en liten ekstra jobb. Har også hatt møte om nablas klistremerker, og
sammen med Petter har jeg og Emma kommet fram til en løsning som gjør alle glade (tror vi). Så er en del å styre med
framover, og blir nok en travel helg.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til Emma for alt immball-arbeidet
Ros til Petter for å planlegge et heidundrandes opptak
Ris til Padels blindtarm for å være kjip
Ros til Fred for “medarbeidersamtaler”
Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Per dags dato er 11 studenter ved NTNU smittet. Disse tilhører 3 ulike vennegjenger, og 750 personer er bedt om å
følge ekstra med på symptomer.
Rykter om Timini og Frifond
Frederick
Det har florert rykter på Gløshaugen om at et medlem av Timini har søkt om støtte fra Frifond med feil hensikter.
Både søknaden og formålet er det ingenting galt med, og disse ryktene må derfor ikke spres videre.
Mail
SAmund
Nablas nye mailinglister er oppe nå, dvs. at man kan bruke e-posten xxx@nabla.no. Fremover brukes både disse
og de gamle (xxx@nabla.ntnu.no), slik at folk som kun vet om den gamle skal få oppdatert mailen.
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Saker
Alle
Endringsforslag til NoFFos statutter
Frederick
Leder har kommet med et knippe forbedringsforslag til statuttene. Styret har godkjent og de vil dermed bli sendt
inn til vurdering.
Reform av økonomien i Nabla
Evy
Evy jobber med overgangen til Visma eAccounting og nullstilling av systemet. I forbindelse med denne
overgangen vil vi endre Nablas regnskapsår til juli-juli for å gjøre prosessen med Visma lettere. I tillegg har
Nablas tidligere system vært i strid med norsk lov, noe som vil bli løst av denne endringen. BN sitt regnskapsår må
også endres til å følge norsk lov.
Det viser seg at de foreslåtte endringene vil gå imot flere av Nablas lover. Vi blir derfor nødt til å gjennomføre en
mer omfattende prosess der vi også reviderer lovene og tar opp dette på SKE. Vi vil videre jobbe med hvordan
denne prosessen skal foregå.
NFK årsberetning om Nabla
Bera
Nabla skal holde en kort presentasjon om det aller viktigste som har foregått i linjeforeningen siden forrige NFK
møte. Bera ber derfor om å sende innspill om det er noe spesielt man ønsker at skal inkluderes.
Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling
Emma
Dette er nok et veldedig formål som kommer i tillegg til TV-aksjonen. Vi velger derfor å takke nei i denne
omgang, og vil heller jobbe med nye veldedige formål ved nyåret.
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Eventuelt
Joulekort
Styret tar en avstemning på Slack for å bli enige om tema for årets Joulekort.

Alle
Hedvig

Student inclusion award
Postkom/Nina
PostKom informerer om NTNUs Student Inclusion Award og oppfordrer å nominere undergrupper i Nabla som
jobber med inkludering.
xx

Fremover
Opptak
IMMBALL
NFK

Alle

xxx

Kritikk av møtet
Bra møte.

Alle

