
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  24.09.2020 
Tid: 10:15 - 12:00 
Sted: R73 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: I tillegg til XYZ-faktor har det har gått tid til å følge opp og videresende en del diverse henvendelser. Særlig ser jeg 
nablaat bumperzball-utlån tar mer tid enn jeg skulle ønske, da det ikke er særlig interessant å jobbe med, og føles ut som noe 
man kan delegere videre. Ellers begynner de kommende ukene å fylles med møter om alt mellom himmel og jord - blir 
spennende! 
 
Nestleder: Har booket enda flere rom, ingen overraskelse der. Samtidig har jeg fått tilbud om hettegensere, og har også 
sendt inn forespørsel om crew-neck. Er visst et marked for det, så blir spennende å se etterspørselen. Sender også inn 
kontortilgangsdokumentet, slik at våre nye komponenter får tilgang til vårt kjære kontor. 
 
Faddersjef: Mystiske ting foregår på skapfronten for tiden. Vi har mottatt flere mail om oppklippede skap som SAmund og 
jeg aldri beveget oss i nærheten av. Det er ikke bra! Har også fått litt mer arbeid på tallerkenen i form av opptaket som jeg 
skal planlegge med fadderkom etter styremøtet. Da håper jeg det kommer en rekke gode idéer. 
 
Økonomiansvarlig: Nå jobbes det mot å gå over til visma eAccounting. For tiden går jeg over andre kontoplaner og prøver 
å lage en som er tilpasset Nabla, noe som var litt mer jobb enn jeg håpet det skulle være. Ellers har Arrkom endelig en 
økonomiansvarlig som jeg håper kan ta over rollen der, da det plutselig ble mye som skjedde for tiden. Kontingenter 
kommer fremdeles inn, så det er hyggelig. Håper de fleste får gjort det til immballet!  
 
Ambassadør: Ni nye medlemmer er kjempekos og gledes masse til høsten! Nå ventes det egentlig bare på tilbakemelding 
fra søknader om midler for å se hva som kan arrangeres. Skal også se på mulighetene for nok et LaTex-kurs til førsteklasse! 
 
BN-sjef: BN er ferdig med opptaket og har tatt inn flere nye medlemmer. De virker svært motiverte, så vi gleder oss til å 
sette igang! Fremover skal vi ha opplæringsdag, inn/ut og begynne planleggingen for bedriftspresentasjoner på nyåret. Vi 
skal også forhøre oss om hvordan interessen er blant bedriftene for eurêka, som blir litt annerledes i år. 
 
Arr.komsjef: Arrkom har etter en liten periode som miniatryrkomitee igjen blitt en ordentlig gruppe. Vi har hatt årets første 
møte, der team for hvert enkelt arrangement ble satt, og dato for både joulebohr og intern koietur er spikret! Møtet ble 
avsluttet med middag på Lyche, som var veldig godt!  
 
Kjellersjef: Vi har nå fått tatt opp nye rekrutter til rekkene våre. Det ble ti ferskinger, så nå er vi 18 totalt! På onsdag hadde 
de opplæring, og så skal de jobbe på torsdag og fredag, altså på Inn/ut. For å få delegert bort enda mer ansvar, har vi lagd 
flere nyttige stillinger og endret navn på de gamle. For eksempel har vi lagd en Festkomité innad i Kjellerstyret som har 
ansvar for at arrangementene blir ordentlig gjennomført. Vi ser optimistisk på fremtiden!  
 
Websjef: Noe tid har gått til å vise folk opp og ned fra lageret. Overraskende mange har tatt kontakt ang klipping av skap 
som vi ikke har klippet. Usikker på om det er noe muffens på ferde eller om folk bare glemmer å låse skapene sine og 
trenger noen andre å klandre. Når det kommer til opptaket er det vel overstått, men når det kommer til å gi info til rekruttene 
tar jeg gjerne litt kritikk for en meget utydelig infomail som resulterte i at kun 1 av 3 forstod at det faktisk var møte for dem 
på onsdag. Jeg tar den på min kappe. Videre har det gått en del tid til div adminsaker relatert til nabla.no og våre alles kjære 
mailinglister. Deretter har jeg i realiteten delegert bort alt av XYZ arbeid til mer erfarne webkommere.  
 
Redaktør: Opptaket er vel gjennomført, og har fått tatt opp fire nye atomspaltister som skal ha sitt første møte nå denne 
torsdagen, så det blir spennende. Framover blir det litt opplæring og oppfølging her, mens oktoberutgaven går sin gang. 
Septemberutgaven er satt sammen i løpet av helga og sendt til trykk, og faktisk også blitt ferdig trykket på under 24t (NTNU 
grafisk imponerer), så nå blir det nok en form for Nabladetslipp i nærmeste framtid, så det er det bare å se frem til. Må 
diskutere litt på møtet i morgen hvordan vi bør gjøre det pga. korona, men ut til folket skal vi få bladet uansett! 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Emma og BAmund som holdt seg hjemme og tok forholdsregler denne uka<3 
 

3 Orienteringssaker Alle 
Genserbestilling Padel 
Vi har fått tilbud på hettegensere og avventer info om crewnecks. Ved bestilling av begge deler får vi ekstra 
kvantumsrabatt, så planen er å kjøpe opp begge deler. 

 
Femårsdalje PostKom 
Postkom bestiller opp femårsdaljer til de som ønsker det. De vil også dobbeltsjekke at de det gjelder faktisk har 
vært aktive i 5 år 

 
Ukentlig pandemioppdatering Frederick 
Smittetallene i Norge er bekymringsverdige nå som den beryktede “r”-en er over 1. I trondheim ser ting fortsatt 
ganske bra ut likevel. 

 
4 Saker Alle 

Lager Padel 
MuFo har fremmet et ønske om bedre lagerplass, eventuelt eget lager. De vil da bli bedt om å kontakte 
arealansvarlig på NTNU ved NV-fakultetet for å finne ut om mulighetene for dette. Postkom tar ansvar for en 
ordentlig opprydning på lageret og et mer tydelig skille mellom Nabla og Delta sin side. Dette vil forhåpentligvis 
gjøre så det blir bedre plass. Vi har fortsatt ikke fått svar fra Delta angående nøkkelboks for å ha høyere sikkerhet 
rundt lagernøkkelen. Dette følges opp så fort vi får svar. 

 
Saker til gruppeledermøte Frederick 
Dette er sakene vi foreløpig ønsker å ta opp på gruppeledermøtet: 

○ Nablabanken 
○ Rombooking 
○ Søking om penger 
○ Bruk av Nabla.no 
○ mailinglister 
○ Arrangementer under koronapendemien 
○ Vaske og bruk av kontoret 
○ Retningslinjer for arrangementer 
○ Hvordan aktivisere nye komponenter? 

 
Bruk og vedlikehold av tavler Frederick 
Nabla sine to informasjonstavler burde brukes mer. Både kjellerstyret og BN skal jobbe med dette, og vi 
informerer videre til andre grupper. Vi skal også passe på fremover at grupper som ikke er tilknyttet Nabla ikke tar 
plass på tavlene våre. 

 
Heders og Æreskomponenter Emma 
På årets immball er 20 plasser satt av til 5. klasse, og vi planlegger å utnevnet heders- og æreskomponenter her. I 
forkant vil styret ha et møte for å avgjøre hvem som utnevnes 6. oktober, og vil oppfordre folk til å skrive 
nominasjoner før den tid. 

 
Innbrudd i Nabla sine skap? Petter/Samund 
Det har blitt meldt fra om oppklippede skap som ikke er klippet av oss. Vi vet ikke hva som har skjedd. For å følge 
opp dette sender vi mail til fakultetet med info, så kan de følge opp som de vil. 

 
Bruk av kontoret Evy 
Det er tydelig at vi må informere bedre om både bruk og rydding av kontoret. Johannes tar ansvar for å skrive et 
innlegg om dette. Nå som et knippe førsteklassinger er tatt opp i kontorkom forventer vi at bruken vil øke blant 
førsteklasse. 

 
x. Eventuelt Alle 

Immball- trenger tips Emma 



For å spice opp årets immball foreslår styret å planlegge flere bord-vennlige leker, underholdning og passe på å ha 
lite dødtid.  

 
PostKom saksak PostKom 
Postkom har nå 10 medlemmer som jobber med diverse prosjekter. Styret ønsker at postkom fortsetter å møte opp 
på styremøter og bidra med sin erfaring. Helst skal det være minst 1 fra et tidligere styret, og gjerne 2 
representanter. Deres bidrag skal ikke være meningsbærende, men heller informativt. 

 
Slack Emma 
Førsteklasse må bli bedre kjent med Slack. Derfor bes gruppeleder om å lære opp sine nye medlemmer. 
 

 
xx Fremover  Alle  

Inn/ut 
Gruppeledermøte 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

Vel gjennomført. 
 

 
 
 


