
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  20.08.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Det største og viktigste som har skjedd siden sist er at fadderperioden er godt i gang! Vi har både fiksa ringerunder, 
masse antibac, goodiebags og kurset fadderne i smittevern. Media ville også dekke fadderperioden på nært hold, men hadde 
et unyansert bilde av hvordan studentene oppførte seg rundt smittevern. Derfor tok jeg kontakt med NRK, og kom akkurat 
med i et lite intervju — en artig opplevelse! 
 
Nestleder: Har booket masse rom, og prøvd å være så synlig som mulig for alle de nye fadderbarna. Har bistått på 
rebusløpet, vært med på bybingon og mye annet. Har også diskutert kioskløsning med Abakus og Thilde, og skal nok være 
med på møte om dette snart. I tillegg skal det printes ut mange nye lister, og etterhvert komme i gang med genserbestilling til 
alle nye nablakompontenter. 
 
Faddersjef: Fadderperioden ruller og går som bare det! Ting har gått svært bra til tross for noen veldig få negative 
tilbakemeldinger på undersøkelsen. Ingen smittetilfeller, lite sykdom blant nullvektorene og svært bra oppmøte på 
arrangementer har gjort første 75% av fadderperioden til en suksess i mine øyne. Håper resten går like fint og at vi fortsatt 
kan finne på morsomme ting videre fremover! 
 
Økonomiansvarlig: For tiden går det mest i fadderperioden der jeg både får representere styre på div og får være fadder, 
GØY. Litt regninger her og der og litt regnskap kommer det også. Ellers har jeg bestemt meg for at det er på tide å gå over til 
Visma eAccounting, så etter en liten høringsrunde hos resten av styret så håper jeg at det er noe jeg kan få sette i gang med. 
Ellers er det snart klart for kontingenter, så jeg stålsetter meg for mange innbetalinger og lange lister og dobbel/trippelsjekk 
av disse. 
 
Ambassadør: Avhengig av hvordan ntnu forholder seg til booking av auditorier osv til bruk som ikke er «essensielle for 
drift av linjeforeningen» spørs det hvordan educoms arrangementer kommer til å foregå. Har begynt å brainstorme løsninger 
på dette, vet at uansett hvordan det går vil det gå helt fint med hvertfall eksamenskurs siden det gikk bra å ha de digitalt i vår.  
 
BN-sjef: For tiden går det mye i samtaler med NTNU om retningslinjer rundt bedriftspresentasjoner og om disse kan 
avholdes på campus. Vi har begynt å se på alternative løsninger mens vi venter på et mer presist svar, både andre lokaler og 
mulighet for digital bedriftspresentasjon. Ellers begynner vi å planlegge for opptak og intervjurunder, og ser på alternative 
måter å arrangere eurêka på, selv om vi selvfølgelig håper på at det kan gjennomføres som vanlig. 
 
Arr.komsjef: Arrkom er godt igang med planlegging av topptur til innerdalen, så jeg tror det blir veldig bra! Har også 
begynt å tenke på nye løsninger rundt immball, nå virker det som en immatrikuleringseremoni/kulturfestival for første nå på 
høsten og så ha et stort ball med alle i januar.  
 
Kjellersjef: Siden vi sist hadde åpent på Kjellern i mars, har Kjellernstyret utarbeidet nye regler for hvordan baren vår skal 
drives. Dette medfører drastiske endringer, som for eksempel at alle må ha en fast sitteplass, og at bestillinger må 
koordineres med de som sitter rundt samme bord for å unngå mange i kø. Ellers har vi satt i gang et drikkelekprosjekt på 
sosiale medier, bestilling av capser er i gang og interne stillingsendringer. 
 
Websjef: Jeg har spart noen oppgaver på revysiden til neste generasjons webkommere da noen av oppgavene egner seg godt 
som “first issue”. Ellers har det godt i den ukentlig “nablas techsupport”. Av større oppgaver har jeg satt meg inn i, og brukt 
fadder.nabla.no for faddergruppefordeling og bokskap.nabla.no for en av nablas viktig oppgaver utstedet av fakultetet???. 
Alt i alt har det gått overraskende greit.  
 



Redaktør: Siden sist har jeg fått ferdigstilt velkomstutgaven, og har fått veldig gode tilbakemeldinger på den fra både nye 
og eldre nablakomponenter. Har også fått trykket opp de to vårutgavene i et litt begrenset opplag, og skal med en gang 
fadderperioden er over finne en måte å distribuere disse på, samt de resterende velkomstutgavene. Framover blir det en del 
arbeid med septemberutgaven, tolking av håndskriften på alle de nydelige by-bingo-tekstene vi fikk inn, søking om 
pengestøtte fra frifond, og bare generelt litt klargjøring og rydding slik at de nye medlemmene av redaksjonen kan taes imot 
så sømløst som mulig.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
Dagsorden er godkjent. 

 
2 Ris og ros Alle 

Ros til O-storeleder for ekstremt god innsats i kommentarfelt på facebook 
Ros til Petter og Fadderkom for nydelig Fadderperiode 
Ros til Hedvig for en skikkelig fin velkomstutgave! 
 

3 Orienteringssaker Alle 
Visma eAccounting Evy 
Økonomiansvarlig ønsker en overgang til Visma eAccounting for regnskapsføringen til Nabla. Vi kommer til å 
jobbe med denne overgangen fremover.  

 
Info om bruk av campus etter Fadderperioden Frederick 
NTNU jobber for at campus skal gå tilbake til vanlig bruk over tid. Av smittevernshensyn kan man ikke benytte 
seg av campus etter kl 20:00. Det er ikke lov å bruke campus til sosiale arrangementer. Faglige arrangementer eller 
møter i forbindelse med drift av linjeforeninger er lov, hvis disse er vanskelige å gjennomføre digitalt. 

 
Infotavle Padel 
Nabla har en tavle på stripa der vi kan henge opp flyers/infoskriv. Vi må bruke denne for ikke å miste den. Tavla 
vil snarest bli fylt opp med info om ulike events. 
 

4 Saker Alle 
Immball og opptaket Emma/Petter 
Vanlig immball og opptak utsettes frem til de lar seg gjennomføre på en tilnærmet normal måte. Dette semesteret 
prøver vi heller å få til en mindre seremoni for eksempel i Storsalen, der nye komponenter blir innviet i 
linjeforeningen. Vi skal også se på mulighetene for at Nablas kulturelle innslag kan stå for underholdningen denne 
dagen. Foreløpig avventer vi for å se utviklingen til corona etter fadderperioden. 
 
Ny undergruppe for frisbeegolf Frederick 
Det har blitt fremmet interesse for å starte en ny undergruppe som spiller frisbeegolf sammen. Styret mener det er 
et godt og smittevennlig forslag, og vil jobbe for å få til dette. Før noe mer bestemmes vil vi prate mer med de som 
fremmet forslaget for å finne ut mer detaljer om planen deres. 

 
Hvordan registrere folk på kontoret? Frederick 
For øyeblikket henger det QR-koder på kontoret for å registrere når man er der. Vi vil sjekke mulighetene for å 
pipe studentkortet sitt inn/ut. I tillegg kommer et alternativ der man kan skrive seg opp på et papirark når man er 
der. 

 
Søke om penger fra Sparebank 1 Petter 
Sparebank 1 har satt av 1 million kroner til å støtte ulike foreninger i Norge. Pengene skal gå til corona-vennlige 
arrangementer/formål. Vi akter å sende en søknad for blant annet støtte til frisbeegolf utstyr og transportmidler. Vi 
er også åpne for forslag fra andre undergrupper. 

 
Bruk av kontoret/kontorkom Evy 
Kontoret har en kapasitet på 8 personer. Det kan ikke brukes etter kl 20:00, og skal ikke brukes til å se 
forelesninger. Det kan gjøres andre steder. Kjøkkenet kan ikke brukes til å lage mat, så ved ønske om å servere 
vaffel/kake eller liknende må dette tilberedes hjemme. 

 
Kiosk på kontoret, bruk av iZettle Evy 
Styret vil prøve å se etter spons til å sette opp et kiosksystem. Ettersom en kiosk ikke vil bli brukt mye med dagens 
situasjon, vil vi kun planlegge og gjøre forberedelser til kiosken, men foreløpig ikke kjøpe inn varene som skal 
selges 

 



Blesting av undergruppe-infomøte Amund B 
Styret skal bleste om opptak til undergrupper i MekFys forelesningen torsdag 27. august. 
 

x. Eventuelt Alle 
Presentasjon av undergruppene på SoMe Hedvig 
Emma og Hedvig vil i samarbeid med sjefene for hver undergruppe presentere 2 undergrupper om dagen frem til 
opptaket. 

 
Retningslinjer for undergrupper Evy 
Styret vil informere alle undergrupper om hvilke muligheter de har for bruk av campus, avholde arrangementer og 
søking om penger. 

 
xx Fremover  Alle  

Avslutningsfest 
aktivCampus 
Høstrengjøring på kontoret <3 
 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

Styret er svært fornøyde med å endelig kunne avholde fysisk møte på campus igjen. 
 
 
 


