Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 24.02.2020
Tid: 16:15 - 18:00
Sted: GK1
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Det går mye tid til å sette meg inn i rutiner, gjennomgang av Nablabanken, oppsett av ny Slack- og Disk-workspace.
Jeg og Silje har også brukt en del tid på endring i Brønnøysundregistrene og på å legge meg til i de uendelige diskene,
chattene og gruppene til linjeledere. Har også gått tid til generell erfaringsoverføring, litt økonomioppfølging i
mellomperioden, samt diverse ting som oppstart av fondsstyret.
Nestleder: Har fått overført rombooking fra tidligere nestleder, og allerede brukt til å booke rom til styremøter ut semesteret.
Uken har ellers vært preget av innføring i Slack, erfaringsoverføring med tidligere nestleder og læring av møtekultur.
Faddersjef: Har sendt rundt en del mail for å søke om spons og finne ut priser på lokaler til fadderperioden. Intervjuer for
opptaksrunden er også planlagt, så det skal bli godt å gjennomføre dette og få samlet sammen en bra fadderkomité.
Økonomiansvarlig: Erfaringsoverføring er gjennomført og jeg har prøvd å ta over en del av oppgavene til Frederick. Siden
det har skjedd så mye annet så har han måttet minne meg på et par ting og hjulpet meg veldig, men det kommer til å gå seg
inn håper jeg. Jeg har så langt bare betalt litt regninger og tilbakebetalinger, men blir spennende å få føre regnskap om en
ukes tid!
Ambassadør: Erfaringsoverføring har skjedd og første møte har blitt gjennomført! Har fått utrolig god hjelp og pointere fra
tidligere ambassadør og gleder meg til å arrangere masse gøy med den gjengen. Har valgt nestleder og sosialansvarlig og satt
dato til et veldig spennende foredrag i april!(Hint-viskositeten til honning) og venter på endelig dato-svar fra en til. Har
tentativt fått i gang et nytt samarbeid med Delta og Spanskrøret ang. foredrag under planck-uka men er uvisst hvordan det
spiller seg ut med liten tid igjen. Skal få ut søknader om midler i løpet av mandag og håpe på det beste! Skal også i møte i
med institutts tillitsvalgt for IFY om å sette i gang et tiltak som gir spesifikt Bio-og Tekfysere mer innsikt i hvordan en
karriere i akademia kan se ut/oppnås (isj BN men for akademier, ikke industri). Skal også gjennomføre opptaksintervjuer til
Educom i løpet av uken!
BN-sjef: Erfaringsoverføringen for samtlige stillinger i BN er godt i gang, og intervjuer for våropptaket er gjennomført.
Etter kranglemøtet begynner vi på ny med å kontakte bedrifter for bedriftspresentasjoner på høstsemesteret.
Arr.komsjef: Har hatt erfaringsoverføring med Nora og begynner å få litt oversikt over mailinglister og de kommende
arrangementene. Har planlagt intervjuer for de nye som søker arrkom!! Er også godt igang med planlegging av Låvefest med
HC, sammen med gamle(og nye?) kjellersjef.
Kjellersjef: Siden SKE har det gått mye i erfaringsoverføring og kontinuerlige spørsmål fra meg til tidligere Kjellersjef, Ida.
Hun har vært til god hjelp, og jeg føler at jeg snart er klar til å føre skuta videre på egen hånd.
Websjef: Siste mailinglist endring skal være gjort (med unntak av å fjerne gamlestyret etter MAX-PARTY). Sikkerhetshull
er tettet. Intervjuer for opptak til webkom er nesten ferdig. Blir spennende på kranglemøtet.
Redaktør: Første redaksjonsmøte etter redaktørbyttet er gjennomført, og det gikk egentlig ganske greit. Vi har fått valgt ny
layout-, skribent-, og sosialansvarlig, som er veldig bra, og har også fått begynt på overgangen til en redaksjon uten Sku som
korrekturleser alle tekstene. Marsutgaven er altså i full gang, og er også begynt planleggingen av et stort og ambisiøst
tekst-prosjekt, så det blir spennende å se utfallet av. For meg blir det mest organisatorisk vedlikeholdsarbeid fram mot
layoutfristen, men det må jo gjøres det også. Har også fått gjennomført intervjuene til våropptaket, og har tre supre
kandidater, så det blir bra.
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Godkjenning av dagsorden

Alle
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Ris og ros
Ros/eller kanskje ris: nyestyret har tidenes lengste dagsorden
Ros til nystyret for bra rrt
Ris for å skrive rrt rett etter sist styremøte
Ros: Frederick var fin på håret

Alle
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Orienteringssaker
Alle
Presentasjon av nyestyret i Nabladet
Hedvig
Tekst om de nye styremedlemmene skal skrives. Nyestyret må svare på spørsmål og være med på bilder.
Forventningsavklaringer
Nye styremedlemmer skal skrive seg opp på skjema for å ha forventningsavklaring med leder.

Frederick

Navnekonvensjoner for undergrupper
Frederick
Styret må være mer tydelige på hvilke endringer som vedtas. Fremtidige navneendringer skal tas opp på
gruppeledermøtet.
Sit-søknad 2020
Frederick
De viktigste delene av årets søknad er på plass. Om andre undergrupper ønsker støtte må søknad sendes til leder.
Kontorkom oppfordres til å søke om støtte til nye høyttaler.
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Ny Nabla Kalender - innføring
Silje gir innføring i bruk av kalender.

Silje

LUDØL
Det skjer. Tentativ plan føres inn i kalender

Edvard

Saker
Signering av konfidensialitetsavtale til BN
Nye styret signerer avtalen av hemmelighold av BNs priser.

Alle
Amund B

Bytte av Kontortid-tid
Frederick
Etter at styremøter ble satt til torsdager kl. 10, vil fremtidige kontortider normalt forekomme på onsdager og
fredager kl. 11.
Generalforsamling og konferanse i Bergen med NoFFo (20-22.03)
Frederick
Educom har lagt ut påmelding til konferansen på Nabla.no. Eventuelle reiseutgifter vil delvis bli dekket av Nabla.
Samarbeidsmøte Studentrådet IE 02.03
Evy og Martin vil representere Nabla på møtet.

Frederick

Svaring på mail og slack
Frederick
Styret støtter at det skal være lov å sende meldinger i helgen, men at de ikke må besvares umiddelbart.
Status Planck-off
Emma
Arrkom har ikke kapasitet til å gjennomføre arrangementet i år. I fremtiden oppfordres det til at det slås sammen
med de Jacobinske Vinterleker. Kåringer blant undergrupper skal finne sted på Max Party i stedet. Arrkom stiller
med premie.
Samarbeid med andre linjeforeninger i fadderperioden
Petter
Fadderkom vil finne ut av mulighetene for samarbeid med HC og Janus om å spleise på et felles arrangement på et
utested i fadderperioden.

x.

Eventuelt
Innføring av prikker?
Edvard utnevnes til ny prikktator og skal fikse prikkement 3.0.

Alle
Frederick

Ansvar for kontoret
Evy
Ansvaret overføres fra nestleder. Nabla.no skal forbedre funksjonaliteten for booking av kontoret.
Redaksjonell fullmakt
Postkom
Nina gir innføring i hva som inngår under “redaksjonelle” endringer i Nablas lover og forskrifter. Dermed skal det
brukes mindre tid på dette under SKE.
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Chemie Grand Prix ( 23. april)
Styret ønsker å være med som tilskuere, og det er fremmet ønske om at Gravitones deltar.

Silje/Frederick

Når på dagen bør vi kjøre Plancktortider?
Placktortider settes til kl 12.

Anders

Bruk hverandre
Nina minner nye styret om viktigheten av samarbeid og å be hverandre om hjelp når det trengs.

Nina

Fremover
Inn/Ut
Kranglemøte<3
Nablarevyen <333
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Kritikk av møtet
Bra møte!

Alle

