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Ansvarlig
Alle

Leder: Siden sist har jeg klart å fordøye SKE og satt i gang å planlegge et kort evalueringsmøte om SKE med en liten
gruppe fra Styret og PostKom. Jeg har prøvd å fordele litt lederoppgaver mellom meg og Frederick for å gjøre overgangen
mykest mulig. Jeg fikk også gjennomført kontortid med 2 stk. Amund i nyestyret. Sosialkveld med gamle-og-nyestyret var
superkos, for en kjekk gjeng som skal lede Nabla det neste året. Ellers har jeg scoret høyt på representasjon med
EMIL-Smørekoppen-revy og STØH-galla i helga.
Nestleder: Nå går det mot slutten, erfaringsoverføringen har begynt. Det å gjøre erfaringsoverførning setter styreåret i
perspektiv, og gjør at du reflekterer over det du har utrettet, enten du vil eller ikke. Rombookingsrettighetene er overført, og
påmeldingsinstruks til eksterne arrangementer er videreført, og vipps hører to store arbeidsoppgaver fortiden til. Sosialkveld
med nyestyret var supert! For en solid gjeng som skal ta over.
Faddersjef: Referatet fra SKE er så godt som ferdig og det prate av ansvar er flyttet til påtroppende faddersjef. Med
blandede følelser at jeg kan si dette er mitt siste referat.
Økonomiansvarlig: Erfaringsskrivet er nå 100% ferdig! Har vært på kurs med økonomisk forum om NS4102 (norsk
standard kontoplan), og hvordan man kan bruke regnskapsprogrammer for å bokføre etter periodiseringsprinsippet i stedet
for kontantprinsippet. Det er mye spennende jeg håper at påtroppende økonomiansvarlig og jeg kan prøve å implementere i
Nablas økonomi. Har også hatt erfaringsoverføring med Evy og vært med Sit-kurs om sponsorstøtte.
Ambassadør: Stafettpinnen er gitt videre! Bera er i gang, vi har første møte med henne som møteleder på onsdag. Educom
er i trygge hender, og de siste dagene har gått til erfaringsoverføring og planlegging av Educomsemesteret. Har også tatt
ambassadørkoppen fra NV-kjøkkenet, planlegger å la den gå i arv fra nå:) Håper ingen savner den...
BN-sjef: Vi er godt i gang med erfaringsoverføring når det kommer både til leder-vervet, og de andre ansvarsvervene i BN.
Det nærmer seg at vi setter i gang med ny ringeliste, så BN ruller og videre som alltid. I tillegg har det vært opptak, og det
ser ut som BN får et par nye medlemmer i bedkom, i tillegg til at vi trenger nytt eurêkakom.
Arr.komsjef: Siste uka har jeg hatt erfaringsoverføring med ny Arrsjef noe som var litt rart, stressende men veldig koselig.
Nå har Emma tatt over som Arrsjef for Arrkom og jeg følger bare opp det jeg har startet på og teamene som jobber frem mot
Planck-uken og litt lengre.
Kjellersjef: I løpet av den siste uken har jeg hatt erfaringsoverføring med ny kjellersjef Edvard og jeg synes han har tredd
godt inn i rollen som kjellersjef allerede. På søndag var jeg og en annen representant fra kjellerstyret på møte med arrkom og
en gjeng fra HC for å planlegge Låvefest og jeg tror det blir veldig bra! Denne uken er det duket for nye intervjurunder og på
fredag skal vi ha opptaksfest som vi gleder oss stort til!
Websjef:
En del av å drifte servere og nettsider som ofte blir litt glemt og prokrastinert er å holde OS og pakker oppdaterte. Forrige
møte fant vi ut at Debian-versjonen på serveren vår mister LTS-støtte denne våren, sånn den må oppdatere til nyere versjon.
Vi fikk oppdatert fra “Jessie” til “Stretch” , og satser på å kunne oppdatere til “Buster” neste møte. Dependabot på GitHub
har også begynt å mase om at vi må oppdatere noen av avhengighetene til bl.a. nabla.no, og forsøke på å oppdatere resulterte
i en vrien krangel med pipenv og tilsynelatende konflikterende pakkeavhengigheter. Vi klarte altså ikke å oppgradere, men
håper på å få dette i orden så fort som mulig.

Redaktør: Første uken med Hedvig som redaktør, og hun har allerede gjort alt klart for redaksjonsmøte på torsdag! Det er
nå vi skal velge ansvarsstillingene i komiteen, som er skikkelig hype, for jeg tror den gylne generasjonen fra kull 19 virkelig
kan steppe opp Nabladet-gamet as! Ellers er det blitt gjort litt undersøkelser om vi kanskje kan finne oss et annet trykkeri, og
det viser seg at NTNU grafisk er svindyre, selv med repromidlene! Kanskje de gamle endelig kan slutte å syte på SKE om at
Nabladet koster så mye penger?
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Godkjenning av dagsorden

Alle
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Ris og ros
Ros: Nyestyret for vel gjennomført infomøte!
Ris: Vi glemte å melde oss på Gløsmesterskapet innen fristen
Ros: My for å lage nye styrebånd + ny nablakalender med fancy excel-funksjoner!
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Orienteringssaker
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Recap sosiale-medier-plan for Nabla
Silje
Det har blitt laget et ekstern skriv om hvordan vi ønsker å bruke sosiale medier i Nabla. Målet er å vise bredden til
Nabla og at de sosiale mediene skal funke som rekruttering og blest.
Mail til Samf om lokaler - oppsummering
Silje, Nora
Det har vært veldig vanskelig å komme i kontakt med Samfundet for å få leie lokaler. Silje har gitt tilbakemelding
til Samfundet.
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Saker

Alle

Redaksjonelle endringer
Første forslag var å endre strukturen på forskriftene til å være lik lovene. Enstemmig vedtatt.
I paragraf 1.1 og 1.3 ble bindestrek erstattet med til og med. Vedtatt.
I paragraf 2 ble det rettet opp i skrivefeil. Enstemmig vedtatt.
I paragraf 3.1.1 ble medlemmer endret til komitemedlemmer. Enstemmig vedtatt.
I paragraf 5 fjerne “seg til”. Enstemmig vedtatt.
I paragraf 5 endre endring til lovendringsforslag. Enstemmig vedtatt.

Silje

Intensjonsavtale En Psykt Vanlig Uke
Frederick
EPVU var et engasjement fra linjeforeningene, nå med støtte fra en rekke organisasjoner. Nabla ønsker å være med
på dette, og vil få dekket utgiftene som kommer med å stå på stand. EPVU ønsker at vi fyller ut en intensjonsavtale
hvor vi plikter oss til å stå på stand en dag under EPVU og spre informasjon. Årets tema for EPVU er relasjoner.
Låvefest, 27.mars
Ida/Emma
Det var møte på søndag om låvefest. Arrkom har midler som de ønsker å bruke om HC for støtte fra sitt styre til å
senke billettprisene.. Arrkom har støtte fra styre på å bruke 3500 som vil endre billettprisen fra 235 til 200.
Post til Gløsmesterskap
Nabla er påmeldt og stiller med ingeniørspill stafett som post.

Silje

Planck off?
Anders
Tidligere har det blitt arrangert en konkurranse mellom undergruppene på festningen. Det er allerede mange
arrangementer i planck-uka og arrkom har ikke kapasitet til å arrangere dette. Kjellerstyret har møte snart og de
skal lodde stemningen
Nye komiteer, og navnekonvensjon på undergrupper
Anders
Kontorkom blir vurdert som en komite fordi de bidrar til Nablas drift. Enstemmig vedtatt at Kontorkom blir en
komite. Siden dette ble vedtatt etter SKE og godkjenning av budsjettet vil de ikke motta sosialpot i 20.
Felles konsensus om navn på nabla.no
Frederick legger frem forslag til navn på ulike komiteer og undergrupper på gruppeledermøte og informerer
undergrupper på slack om at de skal finne et navn uten kom.

Opprettelse av KultKom
Anders
Den nye interessegruppen Kultkom skulle sjekke interessen på infomøtet. Det ble vist tilstrekkelig interesse Styret
vedtar KultKom opprettet som ny interessegruppe.
x.

Eventuelt
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17. Mai
Johannes
Eksamensdatoene ligger tett opp til 17.mai, og det kan bli krevende å få til et arrangement som egner seg for alle.
Det blir foreslått og lage en meningsmåling for å se hvordan stemningen er for 17.mai feiring.
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Fremover
Git-kurs!
Kranglemøte søndag 1.mars kl 12.15
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Kritikk av møtet
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