
 
Styremøte i linjeforeningen Nabla  

Dag/dato:  19.09.19 
Tid: 14:15-16:00 
Sted: R91 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Siden sist har UKEtoget tatt opp mer og mer av tiden min. Samarbeidet har vært litt preget av at Nabla drar lasset, og da har 
det igjen falt litt for mye på meg. På tirsdag hadde vi endelig et møte med resten av gruppen og vi har endelig satt opp en 
plan slik at det ser ut som vi kommer i mål og jeg blir litt frigjort. Jeg har også sendt inn søknad om støtte til UKEtoget på 
vegne av gruppen. I samme slengen fikk jeg også sendt inn en søknad for noe helt annet, nettopp nytt utstyr på 
NV-kjøkkenet da noe av det som er der nå har sett bedre dager. Jeg krysser fingrene og håper på litt cash. Ellers var jeg med 
i Pride-paraden sammen med de 4 andre fra Nabla som møtte opp, det var veldig kjekt arrangement å delta i, og jeg håper at 
det kan ta seg opp i linjeforeningen til neste år. Kranglemøtet på mandag gikk også helt supert og virket på meg som alle ble 
veldige fornøyde med gruppene sine, og da er jeg kjempe fornøyd! 
 
Anders: 
Kontorkom er satt i gang, det er supergøy! Satt veldig pris på at medlemmene var såpass gira fra start. Ellers har jeg satt 
utvekslingsplanleggingen i høygir, og jobber hardt for å skrive en god Fulbrightsøknad i tide. Berkeley here I come! 
Kranglemøtet gikk også supert, og jeg tror vi har fått en god fordeling på undergruppene. Gleder meg til Spanky på lørdag, 
samt å komme ordentlig i gang med prosjekt i Stokmod. 
 
Magnus:  
Nok en uke har gått, og jeg synes tiden går altfor fort. I helgen var det pride og på tross av litt dårlig oppmøte og regn syns 
jeg det var veldig hyggelig. Ser for meg at det kan bli et bra arrangement i fremtiden. Denne uka føler jeg også at jeg har 
klart å ro meg litt i land skolemessig. Jeg har tatt igjen stokmod og nærmer meg også på algdat så det lover bra. Ellers har jeg 
svidd av penger på både oktober og trønderfest billetter. Har også fått laget arrangement for både SoMe og evaluering av 
fadderperioden. Skapklippingen går også sin gang og er vel nede på lageret sikkert to-tre ganger i uka hahah.  
 
Frederick: Woho, dagene går i ett! Siden sist har mye av tiden gått til diverse søknader både til Studenttinget og 
Studentrådet NV. Så har jeg endelig fått Vipps nummer til Nablashop og er klar for at den endelig brukes i stedet for mitt 
eget Vipps-nummer <3 Ellers skal jeg bare på to immball til, og gleder meg til å begynne med studiet dette semesteret, hehe.. 
 
Veronica: Ny uke, nytt RRT ja. De siste dagene har gått kjempefort! Har stått i med planlegging av LaTeX-kurs (som var i 
går og kjempevellykket! Fylte nesten opp S2, og det kom faktisk en del som ikke var fra Nabla også) og 
foredrag/fysikkshow med Selda Ekiz. Det tror jeg blir veldig bra! Har også vært på kranglemøte og fått tatt opp seks nye, 
flotte medlemmer. Gleder meg stort til neste educommøte!  
 
Martin: For en uke… Det har fremdeles gått i opptak, med Gruppecase og planlegging av opplæring, men jeg er 
kjempehypa på å komme i gang med den vanlig bn-hverdagen med nye medlemmer. På torsdag er det opplæring, og så sa 
brura (!) etter, blir bra! Lurer på når man skal gjøre noe skole oppi alt dette…  
  
Nora: 
Klarer liksom aldri lage denne RRT til en fin onsdagsrutine. Ender opp med å skrive den litt i siste liten som nå. Var mer 
koselig sist semester når man kunne skrive den søndager.. Jaja. Siden sist har jeg vært på Nutrix-immball hvor 21 styrer var 
representert. Jeg brukte også en del tid på Pride og møtte Nabla i toget. Liker veldig godt at vi klarer å være synlig på slike 
viktige arrangement selv om oppmøtet ikke var det største. Ellers har uken gått til mye småarbeid som tilsammen tar en del 



tid. Alt i fra vask av NV-kjøkken og kontor, til svare på masse mails. Merker at nå etter kranglemøtet lettet det litt for min 
del, og motivasjonen for en super Arrkomhøst bygger seg opp. Veldig kjedelig at vi måtte avlyse UFO-turen når det er lagt 
ned så mye energi på et arrangement men jeg ser at Arrkom må vike unna på arrangement som spesielt koster penger nå når 
komponentene går bananas på uka.no. Har også vært en dag i Oslo denne uka, noe som var veldig givende og inspirerende.  
 
 
Ida:  
Føler det bare er to dager siden jeg skrev sist RRT, herlighet så fort tiden går. Tross alt litt deilig, men også ganske 
stressende. Siden sist har jeg endelig fått gjort litt skolearbeid, og har faktisk gjort to hele øvinger uten å koke noe som helst. 
Meget stolt over det. I helgen fikk jeg og Silje billetter til Vivas sitt immball noe som var utrolig gøy tross for at vi bestemte 
oss for å dra to timer før styrevorset startet. Resten av helgen gikk med til jobb, termisk, 4K og planlegging av gode 
argumenter til mandagens kranglemøte. Kranglemøtet gikk overraskende bra og jeg er VELDIG fornøyd med hvordan vi i 
fellesskap klarte å løse kabelen, heia oss! Torsdag denne uken skal vi ha opplæring med det nye kjellerstyret, noe som blir 
både gøy og spennende. Det er så stas med nye tilskudd i kjellerstyret og de virker som en utrolig herlig gjeng som både jeg 
og resten av styret gleder oss til å bli bedre kjent med. Tror allerede de har blitt litt lei av alt maset mitt nå som både inn/ut, 
beerpong-turnering, opplæring og diverse møter skal planlegges.  
 
Knut Andre:  
Denne uken gikk visst ganske fort, for nå sitter jeg og skriver RRT etter fristen igjen. Siden sist har jeg vært hjemme en tur i 
konfirmasjonen til lillebroren min, og det var stas. Like før jeg dro hjem fikk jeg også gjennomført alle intervjuene til 
WebKom, og nå etter kranglemøtet gleder jeg meg til å sette igang med de nye WebKommerne. WebKommøtene er også 
lagt til torsdager, så vi får satt dem i gang allerede litt senere i dag. Gleder meg også til inn/ut i morgen, det pleier å være 
gøy. 
 
Andreas: Wiiiiii som tiden går!!! Etter nærmere 20 timer siden helgen med layout, tekstskriving, planlegging og 
organisering, er endelig septemberutgaven ferdig trykket! Første nabladet slipp blir superduperstas, og etter dette blir det 
inn/ut på fredagen, hvor teambuildingen for den nye generasjonen av Nabladet skal formes og motiveres. Var så heldig og 
fikk 10 herlige flotte folk inn nå, og jeg har skikkelig troen på at de skal få blomstre under redaksjonens vinger! Mye 
opplæring og møter skal organiseres og planlegges nå, og rapportskriving nærmer seg stadig, så det blir spennende å se om 
jeg får tatt igjen den massive arbeidsmengden som står igjen etter septemberutgavens tidkrevende affærer. 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros: Alle var veldig godt forberedt til kranglemøtet 
Ros: Andreas for nydelig utgave av Nabladet 

 
3 Orienteringssaker Alle 

 
Lageret - fra rot til ryddig PostKom 
På mandag 16.09 ble lageret ryddet av PostKom. De lager en oversikt over hva som hører til hvilke komiteer på 
lageret og har laget en ryddigere lageroversikt som kan finnes her . Når ting tas ut av lageret skal det kommenteres 
i lageroversikten og ved endringer eller tilskudd skal det sendes en mail til PostKom.  
 
Nablagensere Anders 
Bestilling av nye Nablagensere er igang.  
 
Kontortilgang Anders 
Alle undergrupper får tilgang til kontoret i nærmeste fremtid.  

 
4 Saker Alle 

 
Meldingsansvarlig Anders 
Anders har ansvar for at meldinger til facebooksiden Nabla blir sett og svart på.  
 
Baksidekontakter - hvordan innføre det best mulig ? Silje 
Alle komiteer må ha en baksidekontakt. En baksidekontakt er en slags tillitsvalgt. Dette er en annen enn den som 
leder komiteen og skal være valgt av undergruppen. Denne personen skal være med på kurset, den nødvendige 
samtalen gjennom sit og ta del i et større baksidekontaktforum som Silje lager. Dette forumet skal møtes en gang i 
semesteret. En baksidekontakt kan byttes når komiteen ønsker, men oppfordres til å sitte et semester. 
Undergruppene har til 6. oktober på å velge baksidekontakt. 
 
Nabla-arrangementer i UKA Silje 
Styret synes det er viktig at det skal være et tilbud for Nabla komponenter også under uka. Kjelleren skal holde 
oppe hver fredag i tillegg til at arrkom arrangerer et par arrangementer som skiller seg fra en del av de største 
arrangementene under uka. For eksempel: Hele Nabla baker og fysmatkveld. 
 
Maxwells muntre musikanter - gjenoppstart Silje 
Styret vedtok enstemmig at Silje kan gjenopplive Maxwells muntre musikanter.  
 
Evaluering opptak til undergrupper - forbedringer? Silje 
 “Hvis man søker en komité i Nabla, vil man uansett få tilbud om å bli med, men hvis du kun har søkt én komité 
risikerer du å få tilbud fra en annen komité enn den du søkte.” Det skal sørges for at neste styret oppfordres til å 
presisere fordelen med å søke flere undergrupper til neste høstopptak.  
  

5 Forslag til Forslagskassen Alle 
Ingen forslag fra forslagskassen,  

 
x. Eventuelt Alle 

 
Evy Gjedrem valgt som leder i KontorKom Anders  
 
Endring i sats for kjøregodtgjørelse Frederick 
Fra 4.02kr pr km til 3.5 kr pr km. På grunn av skatt.  

 
Hvordan holde engasjementet i live Andreas 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14KhsW0lLTclbhL76v1reKa0T_CAa_1oV7jdi8LCCoyM/edit?usp=sharing


Etterhvert som skolen spisser seg til, kan også engasjementet dabbe av. Viktige tiltak som kan opprettholde 
engasjement er å gi de ansvarsområder, dra på koietur og generelt drive med aktiviteter som gir økt tilhørighet.  

 
xx Fremover  Alle  

Inn-Ut! 
 

xxx Kritikk av møtet Alle 
 

 


