Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: onsdag 29.01
Tid: 18:15-20:00
Sted: KJL21
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Den siste uka har vært prega av at SKE nærmer seg. Jeg fikk 1000 kg lettere skuldre på mandag når påminnelse om
innkallelse til SKE med alle sakspapirer ble sendt ut. Dette tok mye tid på forhånd, men heldigvis med god hjelp fra blant
annet Anders. Budsjettmøte gikk også veldig fint, og forretningsordenen er ferdig utarbeidet. Oppi alt dette er jo planlegging
av bryllup også i full gang, og nv-lekene er visst også til helga. Så jeg skal innrømme at det er noen travle uker nå.
Nestleder: Denne uken var veldig SKE-ete, med mye drøfting av forslag og formuleringer frem mot innkallelsene. Utover
det har styrevervuken vært ganske rolig, med et effektivt budsjettmøte, og vanlig nestlederarbeid.
Faddersjef: Skrevet litt mer i erfaringsskriv og prøvd å kartlegge styremøtetid med denne travle gjengen. I tillegg fikser jeg
litt med styrevors på revyen. Det er også gøy å se at neste generasjon faddersjefer allerede er i gang med planleggingen, blir
gøy å gi stafettpinnen videre!
Økonomiansvarlig: Økonomiforum har hatt sitt første møte i 2020, med mange flere økonomiansvarlige. Det begynner
endelig å bli litt struktur for møtene og det virker som samtlige er glade for å ha forumet. Vi kom oss også gjennom et utrolig
effektivt budsjettmøte på torsdagen, og endelig spikret regnskapet til de siste undergruppene. I tillegg har jeg fått bestilt noe
display-ting for glassmonteret, og forbereder meg litt til Sits store vårsøknad.
Ambassadør: Vi er i full gang med å kontakte potensielle foredragsholdere for våren og høsten! Dette tror jeg blir veldig
spennende. Har også arrangert kurs i numpy sammen med NumFys, noe som ble en stor suksess! I går representerte vi Nabla
på elevkvelden til ent3r for å rekruttere studenter til realfag (og fysmat). La oss håpe det funket!
BN-sjef: Først og fremst har det blitt arrangert eurêka, til brakende suksess! Det kom veldig mange til U1 og snakke med
bedriftene som var der, og det var yrende liv på TAG etter bedpresen til SINTEF. eurêkakom har gjort en strålende jobb,
med god hjelp av resten av BN, samt 3. klasse! Nå starter evaluering, og planlegging av neste eurêka! I tillegg har det blitt
holdt flere medarbeidersamtaler, og jeg som BN-sjef har fått mye nyttig tilbakemelding. Vi hadde en litt uheldig kollisjon
med nyttårsbordet til IMF og Norsk Regnesentral sin bedpres, som gjør at vi vurderer bedre måter å koordinere datoer i
fremtiden.
Arr.komsjef: Som arrsjef har jeg bare fulgt opp litt rundt kommende arrangement. Har roet seg litt denne uka, men fikk vite
at vi ikke får Klubben på Samf til Max Party som ønsket. Driver å jobber med alternativ men det kommer.
Kjellersjef: Denne uken har det skjedd mye i Kjellerstyret. Vi har klart å få permanent drikketillatelse på kontoret! Dette
betyr altså at Kjellerstyret sender inn en liten søknad én gang i uken, og da trenger vi ikke å søke for hvert arrangement.
Bryllupsplanleggingen er også godt i gang og så fremt at vi får skjenkebevilling i R1 så er hele Kjellerstyret klar og veldig
gira på å stå i baren. Vi skal også ha internasjonal party nå på onsdag og Kjeller kick-off på fredag. Vi holder oss opptatt,
men det er bare gøy!
Websjef:Webkoms fokus har, i likhet med mange andres, vært på SKE den siste tiden. Tror stemmingen skal gå veldig fint
så lenge det ikke blir strømbrudd på serverrommet eller noe sånt, og jeg er veldig glad for at to stykker har stilt til valg for å
bli WebSjef. I tillegg til vanlig aktivitet og SKE-ting har vi også satt opp et Git-kurs etter oppfordring fra leder, Silje. Tror
det blir gøy, Git er kult!
Redaktør: Nå den siste uken har Redaksjonen hatt skribentfrist, som alltid byr på store mengder meldinger her og der. Det
betyr også at korrekturlesing er i gang, og ikke minst bladbunadarbeid “in the making”. Bladbunaden er stort sett delegert

bort, og dermed skal det være planckekjøring for redaksjonen å levere inn alt til den kanoniske februarutgaven! Mye
kommer til å skje fremover, og planlegging av opplæringskveld er i gang! Det er også kommet et kandidatur til
redaktørstillingen, som alltids er gøy!
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Godkjenning av dagsorden

Alle

2

Ris og ros
Ros: Eurêkakom for vel gjennomført karrieredag!
Ros: revyen for å ha kult tema

Alle
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Orienteringssaker

Alle

Innvilget skjenkebevilling til bryllup

Ida

Bryllup med HC - status
Silje/Ida
Janus stiller som prest og forloverne står for underholdning sammen med Koreolis og Maxwells Muntre
Musikanter. Kjellerstyrene til HC og Nabla står i baren.
Permanent drikketillatelse på kontoret
Ida
Inspirert av HC er det nå alltid drikketillatelse på kontoret, men hvis man skal drikke på kontoret må man fortsatt
kontakte kjellerstyret i forkant. Det vil ikke være lov å oppbevare medbrakt alkohol i kjøleskapet.
Aktivitetsplan til Sit-søknad
Nabla skal levere en aktivitetsplan sammen med søknaden til SiT, frist for dette er 29. februar.

Frederick

Målrettet svindelforsøk mot linjeforeninger
Frederick
Rett etter utskiftning av styrer opplever økonomiansvarlige å motta svindlemail som ser veldig ekte ut. Silje tar det
med de andre linjelederne og Frederick anmelder og sier ifra til SiT.
Gløshaugmesterskapet
Silje
Alle linjeforeninger er invitert, og de ønsker at Nabla skal stille med en post. Det skal være et slags rebusløp med
finale i dødens dal 21.mars. Siden dette er etter sittende Styre sin styreperiode, vil dette tas opp videre med det
nyvalgte styre.
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Bergingsregler på kontoret
Nå henger det generelle bergingsregler på kontoret.

Silje

Saker

Alle

BNs praksis for å velge leder
Silje
Det er ulik praksis i BN enn i andre komiteer. I forkant av SKE gjennomfører BN et årsmøte hvor ulike
ansvarsverv blir valgt. Her blir det også stemt over hvem BN ønsker å ha som leder. Denne personen har da BN i
ryggen. Etter god diskusjon kom Styre fram til at BN kan gjennomføre dette som før, men at BN da skal kunne
stille seg bak flere enn én kandidat. Hvorvidt BN´s årsmøte bør holdes i det hele tatt før SKE ønsker Styret at skal
diskuteres av neste Styre i god tid før SKE 2021.
Kontorsøl
Nora
Med den økte bruken av kontoret ser Styre økt rot og også noen misforståelser angående blant annet bruk av
kaffekannene. Det vil bli opprettet et dokument om hvordan vi ønsker å ha det på kontoret og hva som er lov å
bruke/låne.
Ekstern revisor: Sit eller Timini?
Silje/Frederick
Styret har mottatt Mail fra Nina om SiT som ekstern revisor. Det er foreløpig i startgropa, men Frederick og
økonomisk forum har spurt om hvordan dette kommer til å fungere og stiller seg positive til å innføre SiT som

ekstern revisor. Dette medfører at det må inngås en ny avtale med Timini og at SiT blir foreslått som revisor på
SKE.
Inn/ut-fest
Ida
Ny leder av kjelleren til Emil og Smørekoppen har latt Nabla låne kjelleren sin til inn/ut-fest. De stiller krav til at
det skal være et privat arrangement. Det vil bli opprettet et privat facebookarrangement som blir delt i den lukkede
Nabla gruppen. Da kan man bruke svar på dette arrangementet som en kontroll ved inngang og det blir mer
oversiktelig hvem som er på de to kjellerne.
Forespørsel fra MMO(Medisinerenes mentale helseordning)
Anders
MMO ønsker å arrangere en dag med psykisk helse i fokus. Ida tar med dette til arrangørene av en psykt vanlig
uke
x.

Eventuelt
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Fremover

Alle

xxx

Kritikk av møtet

Alle

