Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 27.08.2020
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Har jobbet stort sett med diverse småting i kjølvannet av fadderperioden, og var selvsagt med på vårrengjøringen.
Har også planlagt infomøtet i morgen og tenkt mitt rundt gjennomføring av arrangementer videre. I tillegg har jeg fått
muligheten til å gå gjennom erfaringsskrivet jeg fikk for å sjekke at jeg ikke har glemt noe! Ellers forsøker jeg å følge opp
prosjektgruppa for mediesjef og for Visma eAccounting
Nestleder: Rombookingen består som vanlig, og har ellers kommet i gang med påmeldingen til diverse immball. Videre er
det genserbestilling til Nabla som blir en av hovedoppgavene, utforme nye retningslinjer til renhold/vedlikehold av kontoret
og se videre på kioskløsning, selv om det ser litt mørkt ut gitt de nyeste nyhetene fra Abakus/Thilde.
Faddersjef: Arbeidet som gjenstår nå involverer og få ut og inn resterende betalinger, få ut en undersøkelse om
fadderperioden og få inn noen punkter til erfaringsskrivet. I tillegg skal SAmund og jeg ta en runde der vi klipper opp skap
snart. Ellers blir fokusert fremover på å delta på møtene, være tilgjengelig for å hjelpe andre styremedlemmer og jobbe
videre med å bygge opp et godt miljø i styret.
Økonomiansvarlig: Nå er prosessen med å gå over til Visma eAccounting kommet litt i gang. Jeg har hatt noen møter og
flere skal det bli, for å finne ut hvordan nabla på best mulig måte kan skli over til et digitalt regnskapsprogram. Dette
kommer til å bli en veldig omfattende jobb, men også utrolig lærerik! Ellers går det også i det vanlige med litt regnskap og
fakturaer her og der.
Ambassadør: Det blir møte på fredag for å gå over alternativene vi har og for å legge en slagplan for semesteret avhengig
av hvordan ntnu forholder seg til arrangementer på campus fremover.
BN-sjef: Vi har hatt vårt første fysiske møte siden mars, og har blant annet diskutert digitale bedriftspresentasjoner og
intervjurunder. Vi har også planlagt en workshop for å legge en alternativ plan for eurêka, dersom det ikke er mulig å
gjennomføre som vanlig i januar.
Arr.komsjef: Har begynt å se på hvilke datoer som kan funke for ulike arrangementer utover semesteret, hva vi kan
arrangere og sendt mail til samf angående immatrikulering. Ellers er det meste til topptur i boks, må bare få med nullvektorer
og sette opp biler.
Kjellersjef: Vi er i gang med å forberede høstens arrangementer, men det er en del begrensninger. Beerpongturneringen må
nok utsettes slik som mange andre arrangementer, noe som gir oss muligheten til å være kreative fremover. Vi skal snart ha
første møte og første sosialkveld dette semesteret, og det gledes! Nå retter vi blikket mot opptak og har planer om å endre på
stillingene, både navnene og hva de innebærer.
Websjef: Mye av tiden har gått til innsamling og registrering av ntnubrukernavn for nullvektorene, bokskap omregistrering
og det klassiske arbeidet som nablas techsupport. Styremøtene er nå endelig fysiske, abstinensene avtar sakte. Hyttetur med
styret nærmer seg med stormskritt og det ryktes at det er kål på menyen.
Redaktør: Siden sist har vi sett litt mer på mediesjefstillingen, og har fått satt sammen en ordentlig prosjektgruppe som skal
jobbe med det fremover. I tillegg har jeg fått planlagt og booket rom til høstens første (fysiske!) redaksjonsmøte, så da
kommer vi i gang med planleggingen av septemberutgaven for fullt. Har også smått satt i gang bruken av den nye driven til
redaksjonen, selv om det går litt trått siden googledrive og copy-paste ikke er gode venner.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Godkjent
Ris og ros
Alle
Ros til Emma og Hedvig for gode Insta-presentasjoner!
Ros til styret for effektiv vårrengjøring av kontoret!!
Ros til Emma og Evy for cookies!
Ros for prikkekjøret!! <3
Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Frederick har laget et dokument med rutiner når det oppstår mistanke om smitte. Smittetallene i Trondheim er
fortsatt svært lave.
Kompendiesalg
Frederick
Alle kompenidene er ikke klare, så vi begynner ikke å reklamere for dem. De som allerede er på kontoret kan
kjøpes.
Mediesjef
Neste uke avholdes et møte for å bli enige om detaljene rundt denne nye stillingen.
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Hedvig

Saker
Alle
Sportskom
Emma
Nabla har fått ønsker om opprettelsen av flere sportslige undergrupper. Under dagens møte ble både Nablas
klatreklubb og Nablas Aerodynamiske Venner (NAV) opprettet. Vi skal ta opp med gruppene om de vil ha en
felles kontaktperson som står for kommunikasjon med styret.
Hvordan gjennomføre tradisjonelle arrangementer i koronavennlig stil
Frederick
Foreløpig vil vanlige kontortider utgå. Vi kan ha “åpent kontor” der noen sitter kontorvakt som blestes kun på
Nabla.no. Vi vil kontakte studenttinget for å få klarere info om hva som kan arrangeres i framtiden. Videre
kommer Eurekakom, kjellerstyret og Educom til å ha egne møter for å finne nye løsninger.
Nablabanken og ulike drives
Soland
Nabla har gode ressurser i drive som skal informeres om til komponentene. I tillegg vil styret i samarbeid med
postkom gå gjennom nablabanken i løpet av høsten.

x.

Eventuelt
Opptak
Vi kommer til å ha et nytt opplegg for opptaket om det skulle bli et “mini-immball” i høst.

Alle
Petter

xx

Fremover
Infomøte om undergrupper

Alle

xxx

Kritikk av møtet
Vel gjennomført møte med mye god diskusjon.

Alle

