
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  14.09.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Siden sist styremøte har jeg startet på en rekke litt større langsiktige prosjekt; blant annet mediesjefprosjektet, nytt 
klistremerkedesign, medlemsregister, og XYZ-faktor. Det er litt skummelt med så mange baller i lufta samtidig, men 
forbeholder meg optimistisk! Jeg sitter tross alt heller ikke alene med dette, så skal nok gå fint! 
 
Nestleder: Rombookingen består fortsatt som vanlig, og i et gitt scenario hadde dette gitt enda større muligheter hvis NTNU 
hadde slakket opp litt. Det har blitt sendt ut mail til IDEgroup om genserbestilling, og jeg mottok respons i løpet av 5 
minutter, noe som får en mailansvarligs hjerte til å smelte litt. Nå på fredag blir masse nye kompontenter innlemmet i 
linjeforeningens mange komiteer, og da skal jeg selvsagt ordne kontortilgang til alle de. Ellers er det fortsatt ukentlige møter 
om kioskløsningen, selv om vi følger med litt fra sidelinjen. 
 
Faddersjef: SAmund og jeg har kost oss i hjel med årets skapklipping som når er gjennomført. Da gjenstår det bare å holde 
seg tilgjengelig så misfornøyde folk kan hente tingene sine på lageret. Dette er den delen av jobben som fikk meg til å ville 
bli faddersjef/sekretær, så nå er det bare å glede seg til neste del av prosessen. 
 
Økonomiansvarlig: Da var både søknad til sparebank1 og studentrådet NV sendt inn. Det er også flere frister som nærmer 
seg, så det går mye i søknader for tiden! Ellers renner det inn med kontingenter, noe som er bra, men skulle gjerne sett enda 
flere. Jeg har også snakket med Visma og venter spent på svar fra dem om hvordan vi kan gå over til visma eAccounting. 
Ellers er endelig bokskapene klippet, så jeg kan også fakturere NTNU for administrering av disse. 
 
Ambassadør: Koste meg masse på høstens første sosialkveld! Har ellers fått ferdigstilt diverse søknader om midler spesifikt 
til leie av lokaler slik at vi faktisk kan arrangere noe i høst. Gleder meg ellers til å kjempe om fine førsteklassinger på 
kranglemøte.  
 
BN-sjef: Siden sist har vi gjennomført intervjuer og gruppecase for de som har søkt BN. Det er mange gode kandidater, så vi 
gleder oss masse til å få ferdigstilt opptaket og begynne opplæringen av de nye. I tillegg har vi sett nærmere på 
gjennomføringen av eurêka, og begynner å lande på et alternativt opplegg der.  
 
Arr.komsjef: Har gjort ferdig alle intervjuer og begynt på den harde utvelgelsesprosessen. Det er mange gode intervjuer, så 
årets kriterier er høye. Har også vært i møte med banksalen om immball, sendt ut mail om scene, begynt å snakke  med 
band/underholdningsgrupper, og fordelt litt ansvar rundt om i arrkom. Vi har semesterets første møte på tirsdag, da vil datoer 
for årets arrangementer bestemmes, og så skal vi ha fellesmiddag på Lyche etterpå, det blir koselig! 
 
Kjellersjef: På mandag hadde i opptaksfest med en Leilighet-til-leilighet variant! Vi hadde fire poster og det var god kok. 
Ellers er vi snart ferdig med intervjuene. Vi har vært to stykker på hvert intervju, og vi har gitt alle 45 minutter slik at vi ikke 
stresser gjennom intervjuet og får ordentlig god sjanse til å bli kjent med søkerne våre! Det blir en tøff utvelgingsprosess, for 
det er mange som har satt oss på førstevalget sitt.  
 
Websjef: Takk til sekretær for å være en fantastisk samarbeidspartner når det kommer til skapklipping med vår alles kjære 
sakseklipper. Utenom dette har det vært intervjuer og enda en utsettelse av revy.nabla.no oppdateringer. Denne gangen er det 
XYZ som tar prioritet over revyen… tragisk. Websjef klarer stadig ikke å få kontakt med ansvarlig for D3-133, enda en 
tragedie. Hvordan skal det gå med Abel, Babel, Gauss og Bohr? (Vilkårlig valgt rekkefølge). 
 
Redaktør: Det nærmer seg utformingsfrist til septemberutgaven, og på det jeg allerede har lest ser det ut som det blir en 
jevnt over god utgave det og. Nå gjenstår hovedsakelig bare selve sammensetningen av bladet, og så blir det forhåpentligvis 
slipp så vi rekker september. Har også begynt planleggingen av oktoberutgaven, og skal ha redaksjonsmøte for 
oktoberutgaven allerede neste uke etter planen. Er også ferdig med nesten alle intervjuer, så gleder meg til kranglemøte og til 
å få et par nye og gira atomspaltister. Etter litt om og men har jeg også endelig fått bukt med den nye søknadsportalen til 



Frifond og har skrevet ferdig søknaden, så krysser fingrene for at den innvilges. Utover blir det en del opplæring av de nye, 
og selvfølgelig SLIPP, så forventer at det kommer til å ta mye av tiden til uka.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ris til Edvard for ikke å si ifra til gruppelederne om inn/ut-dato 
 

3 Orienteringssaker Alle 
Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
Det er et par smittetilfeller omtrent hver dag i Trondheim, men nesten alle kan spores til en sikker kilde. I andre 
store byer er det mer smitte, så vi håper det ikke sprer seg hit. 

 
Kontortilgang og genserbestilling Padel 
Etter kranglemøtet vil Johannes legge ut dokument for å tildele kontortilgang. Det kommer også en 
spørreundersøkelse for bestilling av hoodies og collegegensere. 
 
 

4 Saker Alle 
Opptaket Petter 
16. oktober skal vi avholde opptak før immballet. Opplegget vil legges i tidsrommet 11-15 og utarbeides av 
fadderkom. Vi skal bleste for dette i mekfys-forelesning dagen før. 

 
Inn/Ut Alle 
Etter kranglemøtet blir det påmelding til inn/ut på torsdag og fredag neste uke. Det blir blestet på facebook og 
Nabla.no, med påmeldingsfrist kl. 23:59 på mandag. 

 
BNs overskudd til ekskursjon og Nablas lover §9 Frederick 
Styret er enige om at det blir opp til excom 17 å forvalte de tildelte pengene. Det forutsetter at de følger fakultet 
sine retningslinjer og bruker pengene på noe som gagner hele kullet. Det skal helst gå til en ekskursjon i 5. klasse. 

 
 

Nytt klistremerkedesign Frederick 
Emma og Hedvig kommer til å utarbeide et nytt design av klistremerket til Nabla i samarbeid med Petter 
Sundhaug som vant designkonkurransen i fjor. 

 
Vaskerutiner for kontoret Padel 
Vanlige vaskerutiner av kontoret starter opp igjen ettersom det blir mye brukt for tiden. Johannes får fullmakt til å 
gjøre endringer på rutinene og følge opp av vaskingen blir ordentlig gjort. 
 
 

x. Eventuelt Alle 
Informasjonsflyt i Styret Hedvig 
I det siste har det vært vanskelig å få med seg hva som skjer innad i Nabla. Da spesielt gruppeledermøte og 
kranglemøte. Vi oppretter en ny slack-kanal “Til info” som kan hjelpe med dette. Gruppeledermøtet er foreløpig 
satt til mandag 28. september kl 18. 
 

xx Fremover  Alle  
Gruppeledermøte 
Kranglemøte 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

God disponering av tiden. 
 
 
 


