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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Innser at det er litt morsomt at hver gang jeg skal skrive RRT så må jeg sjekke kalenderen min for den siste uka for å se hva 
som faktisk har skjedd. Med andre ord, det skjer sykt mye at the moment. Siden sist har jeg fått snakket med hver og en av 
mine kjære styremedlemmer gjennom medarbeidersamtaler. Dette var utrolig godt for meg å få gjort, det er virkelig 
undervurdert hvor nyttig og viktig det er å ta en prat one-to-one en gang i blant. Ellers var jeg på Inn/ut som var super much 
fun! Dagen etter var jeg på årets første ReVen trening, som var supergøy før det gikk rett til styrevors og Spanky immball. 
Jeg tror vi satt igang en påminnelse om dildokastturnering med gaven vår, noe som jeg er kjempe fornøyd med. Ellers har 
jeg vært med på Utfluks møte med masse nye medlemmer for første gang, og vi har planlagt en superbra Finlandstur i starten 
av november som jeg gleder meg masse til. På toppen av dette er UKEtoget i full gang og alt ser å komme i orden til bygging 
som starter til helga, det blir spennende! Den siste uken kort oppsummert , mye som skjer, men mye gøy!  
 
Anders: 
Og vi suser avgårde! Ny uke unnagjort,  mye arbeid har skjedd, KontorKom er opprettet, og jeg er svært stolt av entusiasmen 
medlemmene viser. Nå nærmer søknadsfristen til fulbrightstipend seg, og det opptar mye av min 
oppmerksomhet.Søknadbrevene er fortsatt uskrevet, og det begynner å haste litt, men referansebrevene er i boks, og jeg er 
svært takknemlig for professorene som tar seg tid til å hjelpe meg. I morgen skal jeg på caseintervju med BCG, det blir 
uvant, intenst, og sikkert gøy. Noe stress er det å måtte reise ned til Oslo for intervjuet, men det er sikkert god trening. Ser 
fremover mot mer Nablaing, og mer skolearbeid, når fulbrightfristen er ferdig. 
 
Magnus:  
Ny uke, ny RRT. Har vært en litt tung uke selvom jeg egnt ikke har gjort så veldig mye. Var på bedpres og mitt første 
speedintervju(prøver å kopiere Silje), tror riktignok ikke det blir noe jobb ut av det. Tenkte at det uansett var en god mulighet 
til å få trent på det. Ellers gleder jeg meg til å jobbe på Researchers night på fredag, immballet til Janus og ikke minst at 
mamma og pappa kommer opp til Trondheim på fredag. Har forøvrig litt å gjøre med å sette sammen et “program” for 
evaluering av fadderperioden og også SoMe workshoppen.  
 
Frederick: Hei hå, som tiden går! Føler jeg nesten nettopp skrev forrige RRT! Men på økonomifronten har det egentlig vært 
litt rolig akkurat denne uka, men det endrer seg heftig til månedsskiftet når jeg skal fikse regnskap for september. Ellers er 
prosjektene videre å kartlegge leverandører til Nablashop, jobbe litt mer med erfaringsskrivet, og om ikke så lenge begynne å 
utarbeide budsjettet. Jeg fikk også beskjed dagen før dette møtet at NTNU ikke tar imot PDF-fakturaer lengre, som gjør at 
jeg må finne på noe lurt her. På det sosiale var inn/ut sykt koselig, selv om jeg kanskje ikke husker alt. Dagen derpå med 
Spanskrørets immball var også veldig koselig, selv om det smalt litt der også, hehe 
 
Veronica: RRT igjen!? Hjelpes. Den siste uka har gått til fysikkshow med Selda Ekiz, samt koordinering av møte mellom 
IMF, delta og educom, for å få på plass et samarbeid der. Planlegger også høstens educomarrangementer, som tar litt tid å få 
på plass. Og så var jeg jo på en veldig hyggelig medarbeidersamtale med Silje. Har også vært på inn/ut, det var veldig gøy!  
 
Martin: 
Og det viser seg at tiden faktisk kan fortsette å fly i samme tempo. Det har vært en veldig morsom uke, jeg er ekstremt 
fornøyd med både opplæringsdagen vi har hatt i BN, inn ut festen og det første møte! Alt dette siden sist styremøte…. Jeg 
har også fått dratt på / arrangert en del bedpreser, som har vært både morsomt i seg selv, men også fantastisk å se at BN gjør 
det kommitéen skal. Skolen skal sies har falt litt bakpå, men det er ikke full krise enda, og nå som kommitéen er satt i gang 
håper jeg at det er mulig å ta aldri så lite skippertak (eller fem). Vaksinering skjer i dag, så det begynner å gå opp for meg at 
vi faktisk skal 3 uker på tur i sørøst-Asia… Det burde kanskje planlegges (?). Gleder meg vilt. 



  
Nora: 
Dette har vært en spennende uke! Herlig å få snakket litt med Silje ang. hvordan det er å være i styret samt det å være arrsjef. 
Det trengs noen ganger. Videre har vi hatt første Arrkom-møte denne høsten noe som var kjempegøy. FOR et gjeng Arrkom 
er denne høsten. Blir virkelig inspirert av de nye som tar utfordringer på strak arm og er supergira. Vil si vi er litt ambisiøse 
når det kommer til arrangement denne høsten (tror jeg hvertfall) men vi prøver, særlig for å imøtekomme de eldre 
komponenters ønske om å ikke la «Nabla stoppe opp» under UKA, så vi kjører på. Får heller ta konsekvensen av det senere. 
Har også utnevnt en SoMe-ansvarlig i Arrkom, noe som jeg ser kommer til å lette arbeidet mitt litt samt skape mye 
engasjement og glede hos personen som innehar stillingen i Arrkom. Tillitsvalgt ble også valgt, samt sosialt ansvarlige. 
Teamene er satt i gang i ulike grupper så datoene blir gradvis fastsatt. Ble sendt til Oslo denne uka også, men nå på en 
konferanse om språkbruk på kjønns-, likestillings- og LHBT-feltet. Nevner det her for det supplerte virkelig det som ble tatt 
opp på et styremøte ang. Herrenes og Damenes tale. Ikke mitt sterkeste felt, derfor veldig interessant med input og en 
skikkelig wake up call.  
 
Ida:  
Denne uka har vært så fin! På torsdag forrige uke hadde vi opplæring på Kjellern med det nye kjeller-styret og på fredag fikk 
de nye medlemmene prøve seg bak baren for første gang på inn/ut-fest. Festen ble en stor suksess og det virket som både de 
som jobbet og de som var med på festen hadde det veldig gøy. I helga tok jeg edruhelg, noe som gjorde meg veldig godt. 
Lørdagskvelden ble tilbrakt i sofaen og jeg merker at det er noe jeg burde gjøre oftere. Fikk også tatt igjen en god del 
skolearbeid, så endelig føler jeg med litt “à jour” med fagene.  
På onsdag hadde vi første møte med det nye Kjellerstyret og vi både delt ut stillinger til alle og satt datoer for høsten. Både 
jeg og resten av Kjellerstyret gleder oss til alle de gøyale arrangementene vi skal ha i løpet av høsten. Gleder meg også stort 
til helga med både beerpong-turnering og Janus-immball.  
 
Knut Andre:  
Inntrykket mitt av den foregående uken var egentlig at det ikke har skjedd så mye, men når jeg nå i skrivende stund ser 
tilbake på den innser jeg at det faktisk har skjedd en god del ting likevel. WebKom hadde sitt første møte med de nye 
medlemmene, og alle de nye har allerede kommet godt igang med Git. Noen av dem har til og med begynt å se på Django, 
og jeg tror ikke det er lenge før de kan begynne å committe sine første endringer på nettsiden. Medarbeidersamtale med 
leder, Silje, var kjekt å få gjennomført, veldig greit å få tenkt litt over hva som har skjedd og blitt gjort osv. i dette siste 
halvåret. Inn/ut på fredagen var gøy, som det alltid er, og også immballet til Spanskrøret dagen etter. Tirsdags og 
onsdagskvelden ble brukt på bedpres-er, og endelig har jeg fått utviklet funksjonalitet for at folk skal kunne avregistrere 
skapene sine på skapsiden. Satser på at det kan bidra til at det blir litt færre henvendelser om skap framover nå.  
 
Andreas:  
Å jøye bøye, denne uka har vært passe intens ja! Har arrangert 2 redaksjonsmøter, Inn/ut vors (og nach haha) og begynt 
planlegging av InDesign kurs for våre nye i redaksjonen som skal heve bladbunad-nivået til stadig nye høyder! Sinnsykt 
intens periode med lab og rapport nå også, så heldigvis har jeg ikke så alt for mye som skjer framover med tanke på 
redaksjonen. En smule stressa og utbrent akkurat nå, men det blir bra med en helt rolig helg med besøk av gode gamle mor! 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros: kontorkom for å ha 0årsdag! 
Ros: Kjellerstyret som arrangerte en sykt gøy inn/ut fest! 

 
3 Orienteringssaker Alle 
 

SKE blir mandag 10.februar Silje 
 
Stillingsbeskrivelser - en update Silje 
Alle i Styret skal lese gjennom sin egen stilling og komme med forslag til forbedringer.  
 

4 Saker Alle 
 
Opprettelse av økonomisk forum for linjeforeninger Frederick 
Styret stiller seg positive til en opprettelse av et forum for alle linjeforeningers økonomiansvarlige.  
 
Økonomiske rammer for KontorKom Frederick 
Foreløpig har pengene fra salg av ulike ting fra kontoret gått til KontorKom, men de har ingen fast inntekt. 
Pengene fra kommende lagersalg vil også gå til KontorKom. Mulig løsning for å sikre økonomien er å innføre 
“officevaffel” som de har i noen andre linjeforeninger, i tillegg kan de søke støtte fra instituttet og/eller fakultetet 
for å dekke utgiftene sine som i all hovedsak vil være kaffe og vafler.  

 
Ett til vaffeljern? Silje 
I vårsøknaden vil Styret søke om ett til vaffeljern. 
 
Nyhetsbrev på mail Silje 
Inspirert av HC ble det diskutert muligheten å bruke mail som påminnelse om hva som skjer den kommende tiden. 
Dette er en jobb som kan være en del av jobben til den som er kommunikasjonsansvarlig. Det eksisterer allerede en 
månedlig oversikt gjennom Nabladet. Det ble presisert at dette ikke må føles som spam, og at det derfor ikke bør 
sendes noe særlig oftere enn én gang i måneden. I tillegg kan det bli vanskeligere nå med tanke på 
innstramningene i forhold til GDPR. Dette er en sak som tas videre.  
 
Henvendelse fra LO om møte Frederick 
LO inviterte Arr.sjef og BN-sjef til et arrangement med bespisning. Tekna begrenser oss fra å profilere andre 
fagforeninger, siden LO er mer partipolitisk er det ikke riktig å inngå et samarbeid med dem. Likevel er alle er 
velkomne til og dra på møtet om de ønsker det.  
 
Koppeproblemet Anders 
Styret ønsker å redusere bruken av pappkopper gjennom å henge opp en stor plakat på kontoret og informere om 
det i hvert innlegg om kontortid. Tre uker etter at plakaten blir hengt opp skal det gjennomføres en kontortid uten 
kopper.  
 
Betaling for educomarrangement Veronica 
Styret er enige om at det er ok å ta betaling for arrangementer som ikke er faglig relevant for eksempel 
kaffesmaking.  
 
Post-Arrkom-møte & SoMe-ansvarlig  Nora 
Kommende arrangementer ligger snart på semesterkalender. Bake off blir KontorKom sin oppgave, Arr.Kom har 
et halvt team inne for å hjelpe til. Ingvild Ødegaard er SoMe ansvarlig for arrkom og Styret stiller seg positiv til å 
la henne ha admin rettigheter på nablasiden og instagram. Prikkesystemet er på gang i arrkom og retnignslinjene 
skal bli publisert på nettsiden.  
 

5 Forslag til Forslagskassen Alle 

https://docs.google.com/document/d/13lpqeWgdSzO37UkNEJd7QkmAeL8i1sGfwdu1f9Ae2Wk/edit?usp=sharing


Ingen forslag denne uken  
 

x. Eventuelt Alle 
 
Berging på Kjellerne Ida 
Det har vært en hendelse med berging på kjellern, hvor nablakomponenter har berget noe som ikke er lovlig i 
henhold til berginngsreglene.  

 
Plakater på stripa Anders 
Nabla har nydelig plassering, sleng opp plakater.  
 
 

 
xx Fremover  Alle  

Beerpong-turnering 
 
xxx Kritikk av møtet Alle 

 
 


