
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  17.10 
Tid: 14:15-16:00 
Sted: R91 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: For en fin uke. Jeg hadde en etterlengta edruhelg og kom på skolen på mandag med masse ny energi som jeg fikk godt 
bruk for på stand for TV-aksjonen, det var gøy! Det har egentlig vært en ganske rolig uke mtp. ting å gjøre som leder, 
heldigvis har vi jo UKA som klarer å fylle opp den tiden til mye annet gøy. Jeg har allikevel fått i gang dette korpset jeg har 
tenkt så lenge på å få til, Maxwells Muntre Musikanter våkner snart til live igjen, og jeg tror det er kommet for å bli. Jeg har 
også sammen med flinke Jenny vært med å få i gang våre nablatillitsvalgte som de kaller seg. Jeg håper at de kan bidra til å 
skape en kultur der det er lav terskel for å komme med tilbakemedlinger eller avvik som skjer i linjeforeningen.  
 
  
Anders: 
RRT; Live fra Matteland, verdens navle! Livet er godt, og alt er fint! Hadde besøk av en bøling venner hjemmefra, så hele 
helgen gikk med til det. Hyggelig var det, og godt å møte folk fra utenfor gløsboblen. Søndag bød på Side Brok-konsert med 
gjengen i korsgata, det var supergøy, solid stemning! Studielivet er også svært gøy, og snart begynner det superskumle 
prosjektet i stokdiff, tror jeg skal komme meg gjennom det, men det blir tidkrevende og supervanskelig. Føler jeg faktisk har 
skikkelig kontroll på matematikken for tiden. Og mer matte skal det bli! 
  
Magnus:  
Nok en uke har gått og det utroligste har skjedd: ingen bokskap mail! Håper dette er starten på en ny era, hvor bokskapeierne 
har roet seg ned. Ellers begynner jeg å få kontroll på livet nå som mine styreting begynner å minske i arbeidsmengde. Har 
snart hatt to hvite uker som var sårt trengt, og løpt for første gang siden jeg skadet kneet i februar. Koste meg også masse på 
stand for tv-aksjonen på tross av mitt hat mot baking. Gleder meg til å planlegge joulebohrinnslag, håper det blir bra! 
 
Frederick: Siden sist har jeg jobbet en del for å få igang økonomisk forum. Var også i Oslo over helga på landsstyremøte, 
som var kos. Ellers har det gått i småting som å hjelpe prokom litt med forsikringsting, faktura på vegne av Educom, 
regneark til varetelling og TV-aksjonen, og fiksa småting jeg har satt på pause før. Jeg lagde veganske brownies for første 
gang, som faktisk ikke ble så ille, og var med på mitt første midtsidebilde-photoshoot, en særdeles spesiell opplevelse! 
 
 
Veronica: 
Siden sist møte har jeg egentlig bare hatt besøk og tatt igjen skole, og ikke minst skrevet alt for mye labrapport. Og 
selvfølgelig litt kakebaking og standståing for Tv-aksjonen. Har også hatt en innføring i slack med de nye, så nå er hele 
Educom godt inne i slack! Jeg har ellers tatt meg skammelig mye fri den uka her, og selv om det har vært veldig deilig, så 
blir det godt å komme litt inn i et par rutiner igjen! 
 
Martin: 
Tiden flyr! Jeg gleder meg til å dra på koietur med BN. Det er alltid veldig morsomt, man blir bedre kjent i komitéen, og jeg 
får se BN-treet igjen. Det er også veldig mye morsom som skjer i sammenheng med UKA! Det blir hardt men morsomt med 
Trønderfest og silent disco til uka. 
  
Nora: 
Denne uka har jeg brukt store deler av tiden min til å ta igjen tapt skolearbeid og legge meg frempå igjen. Annet enn det så 
har det vært lite. Veldig koselig og givende å stå på stand, særlig når man ser hvor mye man kan samle inn mtp hvor lite som 
kreves. Gøy! 
 
 



Ida:  
Denne uken har jeg endelig fått litt tid til å gjøre skolearbeid igjen, så nå henger jeg ikke lenger etter med tanke på øvinger 
og innleveringer. Har vært i møte med arrkom for å planlegge paint n’ zip og jouleverksted, og i kjellerstyret har vi fått 
booket koie til årets happening - koietur!! Ellers var det supergøy å stå på stand for TV-aksjonen, og det er lenge siden jeg 
har hatt så god samvittighet for pengebruken. Denne uken har vi to arrangementer på Kjellern: Kjellerquiz på torsdag og 
“gamlisfest” på fredag, så i Kjellerstyret holder vi oss opptatt med arrangering av Kjellerkvelder og diverse andre ting. 
Denne uka har vi også tatt fellesbilde!! Stor takk til Prokom - gledes til å se resultatet.  
 
Knut Andre:  
Denne uka har vi endelig tatt litt grep og begynt å rydde opp i frontend-delen av nettsiden og begynt å legge om strukturen 
på siden litt. Er selv veldig fornøyd med det vi har gjort til nå, og synes forsiden ser mye ryddigere ut når den er definert i et 
tydelig “grid”. Tror det blir veldig bra når vi er ferdige med dette. Jeg rakk også å begynne på internforumet, og er egentlig 
nesten ferdig. Har et fungerende forum nå, enn noe “bare bones”, og gjenstår bare litt småting som å paginere sidene hvis det 
blir mange meldinger i en tråd osv., samt å gjøre det litt pent. Er egentlig ganske fornøyd med hvordan forumet blir også, er 
alltid morsomt å skrive noe nytt fra grunnen av. Denne uka har det også kommet en del “issues” på GitHub som passer bra 
for nye, så gleder meg også til de kommer skikkelig igang. Har planlagt et lite “django-kurs” til kodedagen søndag 27. 
oktober, som jeg håper kan hjelpe dem litt ekstra på vei. 
 
Andreas: En uke kan variere på mange måter. Noen er intense, andre går deg på nervene, og så har vi noen rolige uker. Hvis 
man tar middelverdien av alle uker, får vi omtrent uka jeg har hatt nå. Foruten en 12-timers økt med rapportskriving på 
torsdag, og 3 øvinger å ta igjen på fredag, har det vært svært vanlig for denne spirrevippen fra Halden. Så forøvrig stand up 
med mah Halden boi Johan Golden da, og har hatt layoutfrist med redaksjonen nå, så det er jo litt stas. Ikke minst var det 
stas å selge kake, og det så ut som om folk likte gulrotkaken min! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til styret for vel gjennomført TV-aksjon-innsamling! 
Ros til WebKom for å gjøre nabla.no finere for hver uke som går! 
Ros til Frederick for å ha fått godkjent velferdsmidler til KontorKom 
 

3 Orienteringssaker Alle 
 
Maleri på kontoret etter Paint’n Sip Ida  
Premien til Paint’n Sip er å få maleriet sitt hengt opp på kontoret 
 
Nablatillitsvalgte er i gang Silje 
Jenny, revysjef er leder for de  tillitsvalgte. De har byttet navn fra baksidekontakt til Nablatillitsvalgt. Det vil bli 
gjennomført et kurs med Sit sammen med gruppeledere. I tillegg vil oversikten over hvem som er tillitsvalgte bli 
lagt ut på nettsiden under varsling. 
 
Nablas historie og familieforhold Postkom 
Martine har fylt inn Styrets huller om Nablas historie. 
 
Økonomisk situasjon til KontorKom Frederick 
Frederick har fått innvilget søknaden til studenttinget IE for støtte til kaffe og brownies ut semesteret. 
 

4 Saker Alle 
 
Konkurranse for nytt klistremerkedesign? Frederick 
Designet på klistremerkene er utdatert. Det vil bli arrangert en konkurranse hvor beste design vil få pryde 
fremtidens klistremerker. Denne konkurransen blir publisert som første julekalenderluke. I tillegg vil Andreas 
fortelle om denne i etterkant av ProKom sitt photoshop kurs.  
 
Ny AUX-kabel på kontoret Ida 
Styret har fått en forespørsel om å skaffe en ny AUX-kabel til kontoret. Magnus/Martin sjekker ut om det er AUX 
kabelen det er noe feil med, eller om det er et problem med selve anlegget, hvis det er det går Styre til innkjøp av 
ny kabel. 
  
Nominasjonsmail til SKE Silje 
Styre ønsker å få flere til å stille på SKE, ved at andre kan nominere passende kandidater via mail. I denne mailen 
skal det følge med en kort begrunnelse til hvorfor denne personen hadde passet i denne rollen. Det er viktig at dette 
ikke øker terskelen for å stille selv, derfor vil det først legges ut et innlegg om at du kan stille selv, etterfulgt av 
nominasjonsinnlegg en stund senere. Nabladet kjører også en sak i novemberutgaven om hva SKE egentlig er.  
 
SR-pres, 28.okt kl 16 Anders 
Frederick og Andreas stiller som representanter for Nabla på SR-pres og Ida blir med hvis Styret får en ekstra 
plass.  

 
Forslagskasse Anders 
Det kommer inn et par tullesaker som ikke blir tatt opp på styremøtene. Forslagskassen blir fjernet som et eget 
punkt, men når det kommer inn relevante forlasgskassesaker vil de bli lagt under punktet saker, tydelig merket 
forslagskasse.  

 
x. Eventuelt Alle 
 

Når blir det budsjettmøte? Anders 
For et mest mulig nøyaktig budsjett bør regnskapsåret være ferdig, derfor foreslår Frederick januar. Det er en 
fordel å ha med Ella, fjorårets økonomiansvarlig hvis hun er i Trondheim. Saken tas opp igjen neste styremøte. 



 
xx Fremover  Alle  


