
Styremøte i linjeforeningen Nabla 
 

Dag/dato:  27.03.2020 
Tid: 11:00 
Sted: Hjemme/Skype 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Leder: Mitt hovedfokus har vært å prøve å motivere komponenter. Jeg har oppdatert infoposten om korona daglig-ish på 
Nabla.no, og fått webkom til å puste liv i Nablacraft! Har også hørt rundt med andre linjeledere og tidligere Nabla-ledere om 
ting man kan jobbe med når ingen campus-arrangementer kan planlegges.  
 
Nestleder: Har ordnet dokument med kontor/kjøkken tilgang, og skal sende inn dette før helga. Ellers er det utrolig kjipt 
med korona, og håper at vi snart når peaken. 
 
Faddersjef: Lite som har skjedd i det siste, men det virker som fadderkom er i rute med booking av det som trengs og 
søknader om penger er ferdige. Dessverre er det foreløpig lite respons, men siden det har fungert tidligere satses det på å få 
tilsvarende midler som tidligere år. 
 
Økonomiansvarlig: Prøver å finne ut hva vi taper som følge av corona slik at vi evt kan søke om støtte til det. ellers er det 
litt ustkifting av økonomiansvarlige som fører til litt jobb i nettbanken. Vi har også mistet en nøkkel til postkassen, og den 
prøver jeg iherdig å spore opp. 
 
Ambassadør: De siste ukene har det ikke skjedd veldig mye, vi har avlyst det som skulle skje før påske og til etter påske har 
vi løpende kontakt med foredragsholderne om at det er mulig dette også må avlyses. Ellers er det å fikse nye t-skjorter til de 
nye medlemmene, rydde opp i drive og se på muligheten for å rydde i nabla-wikien kanskje? Det er jo ikke karantene for 
ingenting!.  
 
BN-sjef: BN har siden sist fortsatt på ringelisten, hvor vi ringer til bedrifter med tanke på neste semesters 
bedriftspresentasjoner. Vi har også fått gjennomført vårt første heldigitale møte over slack. Ellers har vi revidert noen 
samarbeidsavtaler vi har med andre linjeforeningers bedriftskontakter. 
 
Arr.komsjef: Arrkom har begynt å planlegge både immball, Åretur og topptur til høsten/vinteren. Vi må bare tro at dette går 
over før august!  
 
Kjellersjef: De siste ukene har vi gjort endringer i prikkesystemet vårt, bestilt genser til de nye frivillige ansatte og er også i 
gang med å bestille capser som vi kan bruke med uniformen. Dette ble diskutert på et Skypemøte, men uten om det er det lite 
å planlegge siden Kjellern fortsetter å være stengt.  
 
Websjef: De siste ukene har vært lite produktive. Det har vært noen små endringer i noen mailinglister. Jeg har jobbet litt 
med et nytt layout for brukertester på nettsiden. Det ble en katastrofe… Som sikkert alle har fått med seg er minecraft 
serveren oppe. Serveren hinker i vei, men den liker det meget dårlig om det er mer enn en håndfull personer er på til samme 
tid. Nablamerch er også kommet, og det med stil.  
 
Redaktør: Siden sist har jeg fått gitt ut marsutgaven av Nabladet, om enn bare digitalt, så er jeg storfornøyd med utgaven og 
sykt imponert over alle de gode tekstene og layoutene som kom. Har også hatt et lite skypemøte hvor vi diskuterte idéer til 
neste utgave, og skribenter er allerede smått i gang med å skrive tekster til semesterets siste utgave som nok kommer i slutten 
av april.  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Hedvig, Emma, Bera, BAmund og Edvard som delte ut bursdagskort<3 
Ros til Amund S for en sweet minecraft server og sweet dusken-artikkel<33 
Ros til Padel for bra styregensere!! 
Ris til Frederick og Evy for å ikke svare på telefon sist lørdag rundt midnatt  
Ros til Hedvig for epidemiens første Nablad! <3 
 

3 Orienteringssaker Alle 
Koronanytt på nabla.no Frederick 
Frederick prøver å oppdatere fortløpende. Her ligger all viktig info om epidemi + nabla. 

 
4 Saker Alle 

Styrevors før immball Emma 
Padel, Frederick og Edvard skal sjekke ut lokaler for å fikse dette. 

 
Sosialbingo for Nabla? Frederick 
Postkom har lyst til å arrangere bingo som styret synes var en god idé. Vi skal skaffe nablamerch som premie. 

 
Bruk av slack for alle komponenter Frederick 
Styret sier seg enige i at balansen mellom bruk av slack og facebook har fungert bra, så vi vil prøve å fortsette i 
samme stil. 

 
Bruk av Team Drive i stedet for Google Drive? Frederick 
Styret ønsker å teste ut team drive og se hvordan det funker. 

 
Gruppeledermøte - avvente eller digitalt? Frederick 
Vi skal prøve å få til et gruppeledermøte iløpet av vårsemesteret og før eksamensperioden, sannsynligvis på 
Google Meet. 

 
Tolkning av Nablas lovverk Frederick 
Styret har diskutert hvordan vi stiller oss i forhold til pins og daljer innad i Nabla. Som tidligere vil ikke de med 
gallastillinger kunne bytte pins slik som styret. Styret vil også involveres i spørsmål om nye daljer for 
undergrupper, der gruppeledere skal holdes oppdatert på diskusjonen. 

 
Dekking av immballbilletter Frederick 
Styret er enige om å legge ut for billetter og gaver selv, og at pengene satt av til denne posten fordeles jevnt i 
etterkant.  

 
x. Eventuelt Alle 

Q&A på instagram 
Styremedlemmene vil over de neste 3 ukene få en dag der de skal ha instagram takeover med Q&A. 

 
xx Fremover  Alle  

● Vi ser an koronasituasjonen. 
 
xxx Kritikk av møtet Alle 

● Vel gjennomført. 
 


