
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato: 22.10.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 og zoooom 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Utrolig fornøyd etter et utrolig vellykket opptak og immatrikuleringsball! Vi har fått mye positiv tilbakemelding fra 
mange komponenter, og syntes vi alle klatre å skape den magiske immball-stemningen til tross for smittevernsrestriksjoner. 
Den siste tiden har jeg egentlig brukt til å lade litt opp etter en hektisk forrige uke, samt fikse opp i diverse som har blitt 
liggende siden immballet; f.eks. premier for TV-aksjonen, Nablatillitsvalgte og utdeling av gensere. Samtidig går det også 
litt tid til å planlegge workshoppen vi skal ha om styrestillinger på søndag, ser veldig frem til resultatet fra den! 
 
Nestleder: Siden sist har jeg fått oppdatert Nablas tillitsvalgte, og er i dialog for å fastsette dato for kurs. Samtidig har 
genserne kommet, og også blitt delt ut. Kan fastslå at crewneck var en suksess, og håper det vil bli videreført i fremtidige år! 
Fremover blir det å fikse enkel kiosk på Nablakontoret, men først må en mage fikses.!  
 
Faddersjef: Opptaket er forbi og eneste som gjenstår ble plutselig å ha vaskeuke denne uka. Deretter er det lite jobb igjen 
som faddersjef annet enn å gjøre klart eten vakkert erfaringsskriv til nestemann. Har fortsatt noen spennende måneder igjen 
som sekretær da. 
 
Økonomiansvarlig: Nå har jeg endelig fått nullstilt visma. Nå kan jeg endelig begynne å legge inn alt, noe som kommer til 
å ta tid. Det blir bra til slutt, men er litt arbeid som gjenstår før jeg er i mål. De fleste genserne er delt ut, pins og 
kontingenter blir fremdeles registrert og daljene blir også fremdeles delt ut. Ellers er jobben med å omstrukturere økonomien 
til Nabla godt i gang, men det er også en prosess som kommer til å ta litt tid.  
 
Ambassadør: NFK var en suksess og veldig gøy! Skal framover i møte med IFY for å diskutere motiverende tiltak for å øke 
gjennomstrømningen på fysmat. Ellers er LaTex kurs i boks, og har fått positive tilbakemeldinger fra flere foredragsholdere 
så ser ut til at det blir foredrag i høst! I tillegg har vi endelig fått bestilt educom-tskjorter til de nye. 
 
BN-sjef: Vi har fortsatt å kontakte bedrifter for vårsemesteret og har allerede fått slått fast 2 bedriftspresentasjoner og flere 
som har vist interesse for eurêka. Ellers planlegger vi for BNs årlige koietur, gitt at dette blir forsvarlig med tanke på smitte. 
Vi har også fått signert ny samarbeidsavtale med Timini og HC som forhåpentligvis skal øke antallet biorelevante 
bedriftspresentasjoner fremover. 
 
Arr.komsjef: Ting er litt roligere etter immball, men ikke lenge, da vi har begynnt planlegging av Joulebohr og trysiltur. Jeg 
har besluttet at vi skal ha ukentlige møter i arrkom, da er det litt lettere å sjekke hvordan det går med de ulike teamene, og 
alle får sett hverandre selv om de ikke jobber på samme arrangementer. Neste uke starter planleggingen av eksamensfest, og 
så skal vi på koietur!!! 
 
Kjellersjef: Kjellernstyret har anskaffet en trådløs betalingsautomat slik at vi unngår kø i baren. Videre er resten av 
semesteret planlagt med halloween neste uke, og så en avslutningskveld på Kjellern 6. november som siste åpningsdag. 
Kjellerstyret skal også på semesterets koietur neste helg.  
 
Websjef: Serverne har fått navnemerker, så nå er ingen unnskyldt om de kaller Abel for Babel eller Gauss for Bohr. 
Julekalender prosessen er startet, undergruppene kan forvente mail nå snart. Solide 6 timer med webkom i dag. Endelig gir 
git rebase litt mer mening. QR opplegget for billett gikk bra. Det er vel en god oppsummering av uken.  
 
Redaktør: Denne uken har gått ganske i ett, og jeg har mye å gjøre på de aller fleste fronter. Oktoberutgaven er ferdigstilt, 
sendt til trykk, og ferdigtrykket, så satser på at den kommer på kontoret i løpet av morgendagen og at jeg kan ha slipp på 
fredag. I tillegg har vi hatt siste møte for året med redaksjonen, planlagt novemberutgaven, planlagt julekalenderluker, 
planlagt juleavslutning som jeg tror blir utrolig koselig, og en koselig tur på Lyche etter møtet. Det er så mye engasjement 
for neste utgave, så tror den blir en utrolig artig utgave med mye artige tekster, og kanskje et par interaktive overraskelse? 
Har også vært en del jobb med joulekortplanlegging, er fortsatt en blånisselue som mangler, men blir bra å få tatt det til uka. 



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til HELE STYRET for den gode innsatsen under opptaket/immballet 
● Ris til Bera og Evy for å like klatring 
● Ros til Hedvig for å følge opp joulekort! 
● Ros til Evy for å foreslå lovendringsforslag tidlig ute 
● Ros til Evy for økonomi-kontroll under NFK 
● Ros til Bera for bra organisering under NFK 
● MEGAROS til Emma for et fantastisk immball 
● Ros til Hedvig, Emma og Frederick for å stille opp når Evy ikke kan 
● Ros til Padel for å overleve og å komme raskt tilbake 
● Ros til padel for å skaffe crewgensere 
● Ros til Petter for kult opptak 
● Ros til styret for mye Ris & Ros denne uka 

 
3 Orienteringssaker Alle 

Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
For øyeblikket er 2 styremedlemmer i karantene. 18 studenter er smittet hvorav 7 er nye tilfeller siden forrige 
møte. Situasjonen ser ut til å gjøre NTNU nødt til å ha mye hjemmeeksamener dette semesteret også. Det må 
likevel jobbes for å kunne gi bokstavkarakter for at studentene skal ha tilstrekkelig med karakterer på vitnemålet. 

 
Tentativ dato for SKE Padel 
SKE er per nå satt til 8. februar. Både SKE og den påfølgende PLANCK-uka er lagt inn i kalenderen. 

 
Visma-update Evy 
Visma ble omsider nullstilt som bringer oss et skritt nærmere overgangen. Evy vil avholde en kontortid/kantinetid 
der folk som er interessert i det nye systemet kan komme og stille spørsmål. 

 
XYZ-faktor Frederick  
30. oktober skal det avgis stemmer for beste innslag. Vi skal informere mer om dette i forkant slik at spesielt 1. 
klasse får med seg at XYZ-faktor skjer. 

 
4 Saker Alle 

MuFo - lagerplass MuFo 
Vi har fått tilbud om et nytt lagerareal i U4. Det nye lageret har bedre plass enn vårt gamle, og vi kan derfor flytte 
hele lageret dit, ikke bare MuFo sitt utstyr. Dermed blir det svært gunstig for Delta også. For å få til dette må først 
Postkom finne ut om det vil oppstå noen komplikasjoner om vi flytter ut av NV-lageret. I mellomtiden 
opprettholder MuFo kontakten med fakultetet og når Postkom gir klarsignal vil MuFo utarbeide en passende avtale 
som styret kan stille seg bak hvis den ser gunstig ut for Nabla. 

 
Snapchat takeover TekNat Frederick 
Kjellerstyret og deres SoMe-ansvarlige følger opp dette. 

 
Joulebohrinnslag Frederick 
Styret forbereder som vanlig et innslag til årets Joulebohr. Innholdet holdes hemmelig. 

 
Reklame og blesting på kontoret Amund B 
BN har mottatt forespørsler fra bedrifter om blesting på Nabla sine tavler og kontoret. BN vil utarbeide et tilbud 
for dette som sendes til bedriftene sammen med de andre tilbudene vi har. De vil også tilbys å kjøpe reklame på 
kaffekopperog annet merch om det er hensiktsmessig. 

 
 

Smittesituasjon - tiltak Amund B 
For tiden er det mange som settes i karantene samtidig som eksamensperioden nærmer seg. Styret vil i den 
forbindelse følge opp smittevern på kontoret strengere, og oppfordre til bruk av Nablas discord som ble opprettet 
forrige semester. Det er et tiltak som kan gi folket i karantene en sosial plattform med Nabla imens de er hjemme. 

 
 



x. Eventuelt Alle 
Fysmat Integration BEE Johannes 
Nestleder ønsker arrangere en integration BEE for hele fysmat så snart det lar seg gjøre. Styret er positive til idéen 
og lar nestleder ta ansvar for arrangementet. 
 

 
xx Fremover  Alle  

● Workshop om styrestillinger (spennende!) 
● Joulekortbildetagning 
● Joulebohr 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

● Styret må bli bedre på mute/unmute 
 

 
 
 


