
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  22.01 
Tid: 18:15-20:00 
Sted: KJL21 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Jeg har siden sist endelig fått sendt ut første innkallelse til SKE med komplette stillingsbeskrivelser. Sammen med 
styret og itv ble disse forbedret og i mine øyne mer informative enn tidligere år. Vi har også fått arrangert SKE-mingling 
med godt oppmøte i R90. Dette synes jeg var et mye bedre sted, enn i området utfor R7 som tidligere år. Det er allerede flere 
som har stilt, masse kjekke plakater på veggen og jeg gleder meg mer og mer til SKE! Også har jeg vært på årets første 
NV-ledermøte der planelgging av NV-leken stod på agendaen. 
 
Nestleder: 
Dette har vært en særs vanlig nestlederuke, der jeg har fått unna mye diverse administrativt som  trenges for at 
Nablasemesteret skulle komme smooth i gang. Stor kudos til Nablas undergrupper, som har vært flinke med å sende inn 
rombookingsforespørsler tidlig. SKE kommer krypende, og arbeidet innlagt blir godt betalt med komponentenes 
engasjement! 
 
Faddersjef: Fikset semesterkalender og styrevors før revyen, sitter nå bare å venter på at folk skal melde seg på. Gitt ut litt 
beskjeder til de internasjonale studentene og har også fått skrevet årsberetningen. I tillegg har jeg fått et par skapmail og satt 
websjef på saken med å sende ut en Mail til alle som har registrert seg på skap om at de ikke brukes må de avregistreres. Har 
også sjekket ut latex skallet til SKE referatet, og det ser lovende ut.  
 
Økonomiansvarlig: Regnskap for 2020 er nesten ferdig, og har et førsteutkast til budsjett for alle underkonti jeg 
administrerer. Har også ved hjelp fra Petter/Prokom fikset svg-design på nytt klistremerke for Nablashop, og skrevet 
årsberetning. På mandagen fikk jeg en oversikt over alle småfeil i regnskapet, og har også jobbet litt med hvordan jeg skal 
presentere regnskap, budsjett og fondsstyrets beretning på SKE. Avslutningsvis har jeg også kalt inn og planlagt første 
fysiske møte med økonomisk forum i 2020, og budsjettmøtet med styret. 
 
Ambassadør: Første møte med Educom er rett før styremøtet! Men vi har planlagt elevkveld med Ent3r, snakker med 
fagkomiteen i Abakus om et kurs Cognite holder for dem, er i gang med å planlegge foredrag, og har fått laget et 
budsjettforslag sammen med Frederick! 
 
BN-sjef: Det skjer veldig mye i BN for tiden! Vi er allerede i gang med de første bedpresene, og eurêka nærmer seg fort! Jeg 
holder for tiden “medarbeidersamtaler” med alle medlemmene i BN, hvor jeg får tilbakemeldign på hvordan de har det i BN. 
Det er veldig spennende og lærerikt! Tiden for MKE (mikro kanoniske ensamble) er satt, hvor BN velger medlemmer til å 
innta ansvarsrollene i kommiéen. 
 
Arr.komsjef: Som Arrsjef jobber jeg for det meste med å preppe alt til ny Arrsjef skal innta tronen. Håper på å gjøre 
overgangen så smooth som mulig. Ellers har jeg endelig klart å delegere bort litt oppgaver som har gjort skuldrene mine 
tunge helt siden før jul ved hjelp av noen team-møter. Blant annet har jeg fått delegert bort ansvaret for bookingen av Samf 
til Max Party (utrolig hvor lang tid man bruker på å booke lokaler på samf).  
 
Kjellersjef: Kjellerstyret har allerede hatt sitt første møte hvor vi gikk gjennom alt det som skal skje fremover. Den neste 
måneden blir en hektisk måned for Kjellerstyret med skriving av erfaringsskriv, bryllup med HC, flere åpningskvelder på 
Kjellern og ikke minst SKE. Vi har allerede hatt første åpningskveld med visning av Nablarevyen, og nå på fredag skal 
Nablarevyen igjen innta Kjellern for sin slippfest.  
 
Websjef: 



Forrige uke hadde WebKom sitt første møte dette semesteret, og det var kjekt å komme igang igjen. Det ser ut til at vi rekker 
å utvikle innmeldingsskjemaet til undergrupper innen våropptaket, og jeg håper at det vil kunne bidra til en god 
opptaksprosess. Jeg har også gitt internforumet en facelift, men det gjenstår ennå litt tilpasninger for ulike skjermstørrelser 
osv. Sånn det er nå ser det egentlig ikke så bra ut på annet enn fullt vindu på pc-skjerm. 
 
Redaktør: 
Siden sist møte har jeg hatt redaksjonsmøte for februarutgaven, hvor vi ble ganske mange, og var proppfulle av ideer og 
inspirasjon. Dagen etter ble brukt på koordinering med de som ikke var på møtet, og gjengen som dro til Åre skal alle 
samarbeide med en reportasje, så det blir stas! Dette er faktisk siste utgave jeg skal ha, så det har gått med litt tid på å 
forberede overtakelsen etter SKE. Det har også blitt litt redigeringsjobbing ellers for styret, samt å hype opp eventuelle 
etterfølgere. 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
 
2 Ris og ros Alle 

ROS: ÅRE VAR AMAZING!!!! Takk til Åre-teamet! 
ROS: Veronica/Ida som laga vafler til SKEmingle! 
ROS: Andreas for mange gode idéer! 

 
3 Orienteringssaker Alle 

 
Vi trenger ekstra strømforsyning i S2 Silje 
SKE blir flyttet til EL5. 
 
Budsjettmøte torsdag 23. januar Frederick 
 
Påminnelse om innkallelse m.sakspapirer på mandag Silje 
 

4 Saker Alle 
 

Bleste i forelesning før SKE? Silje 
Styret skal bleste i forelesning for første og andreklasse uken før SKE. 
 
Opptaket, eget møte eller sak på SKE? Anders 
Styret har fått inn endringsforslag til forskriftene, men det ble diskutert hvorvidt et slikt endringsforslag gir den 
ønskede effekten. Med et forskriftsendringsforslag kan det fort bli til en diskusjon om ordlyd o.l og ikke 
nødvendigvis om det ønskede temaet, opptaket. Forslaget til styret  er å heller ta temaet opp som en diskusjonssak 
på SKEulempen her er at det da kan bli vanskelig å komme til noen form for konklusjon og det kan bli uklarte hva 
som er flertallets ønske rundt opptaket. Styret ønsker å kontakte vedkommende som sendte inn 
lovendringsforslagene og finne mer ut av hvordan personen ønsker at det skal gjennomføres.  
 
Priser Samfundet, økt støtte til fadderperiode(?) Magnus 
Samfundet har økt prisene for leie noe som kan bli utfordrende både for Arr.kom og Fadderkom. Dette vil bli 
diskutert videre på budsjettmøte, men ideer fra styret var blant annet økt kontingent og muligheten for å skaffe en 
hovedsponsor.  
 
SKEforslag Anders 
Styret ble gjort oppmerksom på et par uklarheter i lovene. Det ble uenigheter om det kan anses som redaksjonelle 
endringer og Styret bestemte seg for at disse endringene må tas gjennom SKE  
 
Plakatveggen på kontoret Frederick 
Det er mye plakater på kontoret, og det er viktig at det opprettholdes en kultur hvor alle heier på alle.  
 
Klistermerkekonk Silje 
Styret var dessverre for raske i vendingen på klistremerkekonkurransen og den ble ikke gjennomført på en god 
måte. Derfor vil det gjennomføres et nytt valg av klistremerke design.  
 
Internwikien PostKom 
PostKom fikk i oppgave å oppdatere utvekslingsdelen av internwikien.  
 
L2L i Åre PostKom 
Noen av postene på l2l i Åre ble oppfattet som for drøye. Det bør legges de samme føringene for l2l i Åre som i 
fadderperioden, dette tas videre i erfaringsskrivet til Arrsjef.  

 
x. Eventuelt Alle 

 



Nablabanken-workshop, ref Andreas sin ide på slack Silje 
Postkom planlegger å arrangere en nablabankworkshop en gang i vår. 

 
 

 
xx Fremover  Alle  


