
 

Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  25.03.19 
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Sted: R21 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
For en super busy uke det har vært! Mandagens gruppeledermøte var storsuksess og jeg er kjempefornøyd med at vi fikk til 
noen gode diskusjoner som jeg nå har notert meg ned. Det er mye lettere å jobbe videre internasjonale studenter nå som jeg 
vet hva nablas undergrupper tenker om saken. På tirsdag var jeg på linjeledermøte etterfulgt av K2K (kontor til kontor) og 
fylla. Det var ekstra stas når flere av Nablas tidligere ledere ble med på runden. Vi var hele 6 ledere fra Nabla i løpet av 
kvelden! Ellers har jeg fått unnagjort forventningsavklaringssamtaler med hele styret. Det var veldig hyggelig og nyttig å få 
alle på tomannshånd. Vi fikk også til en hyggelig styremiddag på onsdagkvelden, veldig kjekt å se de kjekke ansiktene jeg 
skal arbeide med det neste året rundt et annet bord enn møtebordet på gløs. Fredag kveld fikk jeg som nylig ex-kjellersjef 
sneket meg med på inn-ut-fest med Kjellern-styret og kjellersjefene i HC og Janus. Lørdag var det Spanskrørets-jubileum 
som viste seg å være like gøy som alltid til tross for en sliten jente etter en busy uke.  
 
Anders: 
Dette har vært en suverent morsom, og ganske slitsom uke! Mandagen var back til back møter, med generalforsamling i 
Koreolis som tematisk høydepunkt. Nå er jeg bare vanlig sanger, uten korverv,  som er veldig uvant, men avslappende. Jeg 
kan heldigvis forlate ledervervet med senkede skuldre, og har stor tro på det nye styret, som er superflinke allerede. 
Tacokvelden på onsdagen var særs hyggelig, og bør gjentas. Ukens høydepunkt, som også høyst sannsynlig var semesterets 
høydepunkt, var såklart Korstevnet Korstock. Det var ufattelig gøy å tilbringe helgen med hundrevis av korfolk fra NTNUs 
linjeforeninger, og å opptre på matiné med mitt kjære Koreolis.  
 
Magnus:  
Endelig ny uke! Jeg har hatt en elendig uke med to legebesøk og ikke mye ekstra futt. Har likevel fort gjort noe ila denne 
perioden. Har hatt møte med de andre faddersjefene og fått til et felles arrangement med NV-gangen. Det blir gøy! I tillegg 
har jeg fått kontakt med de vi bestiller t-skjorter av og søkt om finansiell støtte fra Tekna og Samarbeidsforumet. Onsdag 
fullførte jeg også fadderperiode kabalen så nå gleder jeg meg til å se hva den fantastiske fadderkomiteen min gjør med de 
ulike arrangementene. På tross av en tung uke ble den avsluttet på beste vis med mitt første styrevors og jubileum til 
Spanskrøret, gleder meg allerede til nest:) 
 
Frederick: Woho! Denne uka har banktillatelser begynt å falle på plass, gruppeledermøte var chill. Har også fikla med et 
dynamisk Nablashop-regneark og har en våt drøm om en dag å integrere dette på våre nettsider. Onsdagen besto av en 
svenske som lata som han var Martin og ba meg sende hele overskuddet til BN til en konto i Italia, og en veldig lang 
kollektivvask. Men ellers har uka faktisk vært sykt grei og jeg har tatt igjen masse skole.  
 
Veronica: For en uke, ja! For min del har den i stor grad bestått av å ta igjen tapt skolearbeid, uten sånn kjempestor 
suksess… Jeg fikk ikke vært på gruppeledermøtet selv, men nestleder Sondre stilte, så han har gitt meg et sammendrag 
derfra, virker som det var veldig vellykket! Til uka arrangerer Educom ‘Et liv etter fysmat?’, og interessen er stor med over 
50 påmeldte allerede! Det er veldig gøy.  
 
Martin: I BN land har det vært en ganske rolig uke, for en gangs skyld. Har heldigvis fått tatt igjen litt skolearbeid. Det var 
møte i linjesammarbeidet, hvor vi underskrev en ny intensjonsavtale. Gruppelederne var en kjempesuksess, det er godt å se 
at vi har så mange engasjerte gruppeledere! Veldig fint med de forskjellige sosiale arrangementene vi hadde denne uken, og 
jeg syntes forventingsavklatingsmøtet var en suksess, også.  
  
 
 

 



 

Nora: 
For en uke det har vært! Gøy, men småslitsom da man har dratt ut av døra hjemme kl 8 og hjemme i 22-23 tiden igjen. Men 
klager ikke, bedre å ha for mye å gjøre enn for lite:) Gruppeledermøtet på mandag synes jeg ble til et skikkelig bra møte. Vet 
ikke helt hva jeg hadde forventet meg på forhånd, men var nyttig å se alle fjesene og diskutere sammen de sakene som ble 
tatt opp. Veldig hyggelig å dra på Lyche etterpå!! Onsdag hadde jeg kontortid, noe som var utrolig hyggelig. Tre kanner 
kaffe ble tømt på et øyeblikk, så tror vi generelt må satse på å koke minst tre kanner. Videre var “medarbeidersamtalen” med 
Silje helt toppers, og selvsagt kjempe hyggelig med tacokveld! Arrkom har hatt vaskeuke på kontoret denne uka, noe jeg 
synes har gått veldig bra. Denna uka har det også vært en del planlegging av Låvefest, blæsting av den, med mer. Tror denne 
festen blir skikkelig bra og jeg gleder meg villt mye. Ellers har jeg reist Trondheim-Kristiansund-Molde-Oppdal-Trondheim 
i helgen grunnet ETT møte, så godt å ha søndagen fri. 
 
Ida:  
For en sosial og herlig uke det har vært! Startet uken med sykdom og et par dager liggende i senga, og jeg ble derfor ikke 
med på gruppeledermøte noe som var veldig kjipt..  På tirsdagskvelden var jeg edruvakt for mange drita linjeledere og det 
ble akkurat like artig som jeg så for meg! Snille Jenny fra kjellerstyret var også med på dette. På onsdag var jeg på møte med 
kjellernstyret, etterfulgt av jobb på ettermiddagen. På fredag hadde vi inn-ut-fest for Kjellernstyret, noe som var supergøy! 
Ukas absolute høydepunkt var likevel lørdagens happening med mitt aller første styrevors og jubileum til spanskrøret. Fikk 
byttet til meg litt pins og snakket med masse hyggelige folk fra andre linjeforeninger, så jeg gleder meg virkelig til neste 
jubileum!  
I kjellerstyret har vi endelig satt en dato for koietur og vi har bestilt nye uniformer! På fredag ble vi enige om å holde åpent 
på kjelleren, men dessverre kom det bare et par stk.. Vi satser på bedre oppmøte neste gang.  
 
Knut Andre:  
På mandag kveld var det gruppeledermøte, med bl.a. gjennomgang av de vanligste adminoppgavene på nabla.no. Møtet med 
WebKom, som normalt også er mandagskvelder, ble derfor flyttet til tirsdag kveld, og fikk da oppleve nytten av 
funksjonalitet for å kunne “reservere” kontoret siden linjelederenes kontor til kontor også var satt til samme kveld. Denne 
funksjonaliteten var i utgangspunktet planlagt å inkluderes i en større oppdatering av kalenderen, men siden denne 
oppgraderingen ser ut til å ta litt tid har WebKom denne uken utviklet en egen, enkel løsning for dette. Taco hos Silje på 
onsdag, bedpres med Bekk på torsdag, og en liten skitur med mye vær på lørdag. Hadde i utgangspunktet planlagt å 
oppdatere howtonabla-dokumentet litt, men det ble visst et prosjekt for fremtiden. 
 
Andreas:  
Vært en serdeles busy uke nå, men fikk endelig levert inn elmag rapporten, så nå er jeg endelig ute i lyset i enden av 
tunnelen. På mandag kveld var det gruppeledermøte med påfølgende bespisning på Lyche, som var veldig kjekt!! Hele 
tirsdag og onsdag gikk med til rapport, med et lite og nødvendig avbrekk på tacokvelden hos Silje. På torsdag løp jeg en tur 
for å finne noe vi kunne bruke som spanskrør, og endte opp med å springe helt til Ranheim med en veipinne i hånda - fikk 
mange rare blikk, men koste meg gløgg med det! Fredagen feiret vi fra labgruppen med nok en tacokveld, og enda en feiring 
ble det på lørdag, for da var det jammen meg Spanskrørets 15-års jub! Ligger fortsatt milevis bak i forhold til skolen da, så 
som et lite tiltak så slettet jeg facebook appen på mobilen - så får vi se om det hjelper noe! 
  
  

 



 

1              Godkjenning av dagsorden Alle 
 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Silje for å ha hatt nyttige forventningsavklaringssamtaler med alle sammen 
Ros til Andreas for å springe helt til Ranheim for å finne et spanskrør 
 

3 Orienteringssaker Alle 
● Økonomikurs Ella 

○ Legg ved gamle regnskap o.l  
○ Kan prøve å skaffe en hovedsponsor til Immball 
○ alle komiteer får 500 kr per semester til sosialt 

 
BN ønsker å utarbeide en hovedsponsoravtale                  Martin 
Hvis noen har sponsorvennlige arrangementer eller andre ting kan de ta kontakt med Martin. 
 
Tilgang til Nablabanken Anders 
Alle i styret er lagt til som content manager, som betyr at de kan legge til og fjerne dokumenter. Nablabanken er i 
fortsatt i startfasen og styret har mye ansvar for at dette skal være en god ressurs for alle Nablakomponenter som 
ønsker tilgang.  

 
Linjeforeningens sommerleker Silje 
NTNUI planlegger å arrangere et nytt arrangement under uken kalt "Treningsløftet" som holdes uken etter 
fadderperioden. Dette er et forsøk på å inkludere linjeforeningene i større grad under "Treningsløftet". 
De ønsker at linjeforeningene skal stille med lag som skal konkurrere mot hverandre under en dag med sportslige 
og kreative konkurranser. 
 
Internasjonale studenter Silje 
Internasjonal seksjon har jobbet med å inkludere utvekslingsstudenter i linjeforeningene. De skal nå få muligheten 
til å melde interesse for å få informasjon fra den linjeforeningen som er knyttet opp mot studieretningen man går. 
Dette jobbes fortsatt med, men planen er at linjeforeningene som ønsker å oppgi informasjon og inkludere 
utvekslingsstudenter skal leverer inn informasjon om foreningen og opplegget under fadderperioden. 

 
Opplegget til fadderuka Magnus 
Opplegget til fadderuka nærmer seg spikret og vil komme ut som arrangementer på nabla.no i løpet av de 
kommende ukene. 
 
Reservasjon av kontoret Knut Andre 
Webkom har nå gjort det mulig å reservere kontoret til blant annet møter og vors. Det ble vedtatt i styret at det ikke 
er lov å booke kontoret mellom 11-13 for at det skal være tilgjengelig som et lunsjsted. Hvis kontoret bookes til et 
vors må man også kontakte kjellerstyret for å ordne drikketillatelse.  

 
Linjesamarbeidet Martin 
Et samarbeidsforum mellom bedriftskontakter på Gløshaugen. Det er ferdigstilt en avtale om retningslinjer for 
samarbeid. 

 
4 Saker Alle 

 
HR-forum Silje 
Dette er et nytt initiativ fra linjelederne hvor det samarbeides om å utarbeide retningslinjer for saker som dreier seg 
om seksuell trakassering og lignende som linjeforeningene mottar. 

 
 
 
 

 



 

Kampsport som ny interessegruppe Silje 
Det har blitt gjennomført et vellykket selvforsvarskurs og i etterkant av dette har det blitt opprettet en 
facebookgruppe. Styret er positive til at det kan opprettes en interessegruppe hvis det er ønskelig og dette tas 
videre ved neste møte..  

 
Bytting av pins Silje 
Styret har vedtatt at det kun er styret som får kjøpe ekstra pins i tillegg til at styret gir tilbyttere rett til å gå med 
nablapin, se paragraf 3d. 

 
x. Eventuelt Alle 
 

Bytte av tidspunkt kontortid onsdag Ida 
Som følge av forelesninger for første klasse blir kontortidene på onsdager flyttet fra 11 til 13. 
 
PostKom på møtene Silje 
Styret ønsker at postkom skal delta på møtene. 
 

xx Fremover  Alle  
Låvefest 

 
 

 


