Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 29.10.2020
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R73
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Ansvarlig
Alle

Leder: Siden sist møte har arbeidet i prosessgruppa for styrestillinger virkelig tatt av, og vi har blant annet arrangert
workshop og hatt et planleggingsmøte for prosessen videre. Jeg gleder meg til å kunne sende styret de tre forslagene vi
skriver på nå, har nesten troa på alle tre! Ellers har det også vært litt arbeid knyttet til de nye vage restriksjonene som
Regjeringen offentliggjorde mandag ettermiddag, og sikkert enda mer i vente. Jula nærmer seg, som betyr både julekort og
de første forberedelsene til SKE.
Nestleder: Genserne har blitt utlevert, eller nesten alle genserne i hvert fall. Har også selvsagt booket noen rom, og hengt
opp noen nye lister på kontoret. Fremover blir det å ordne kiosk, men først må et stort prosjekt i nummat bli levert.
Faddersjef: Det gjør godt å være ferdig med de største arbeidsoppgavene slik at man kan ha fokus på skolearbeidet de siste
ukene. Minst 1 eksamen er blitt bestemt at gjennomføres som normalt (med smittevern da), som betyr at det må jobbes hardt.
Økonomiansvarlig: Visma-prosessen ruller og går. Siden sist uke har jeg lagt ut et strukturendringsforslag i
Facebook-gruppa. Det kom inn noen gode tilbakemeldinger på denne som har blitt diskutert med blant annet Frederick.
Videre fremover er planen å få lagt inn alle resterende dimensjoner i visma. Ellers er det snart på tide å begynne å se på
budsjettet for jan-jun 2021 og 2021-2022.
Ambassadør: Har fått spikra tidspunkt til IFY møte og er veldig gira på å se på hva vi kan få til for å øke tilknytning og
motivasjon til de yngre. Latex kurs er gjennomført og planlegging av foredrag er fortsatt pågående siden vi tolker NTNU
sine retningslinjer til at foredrag er lov (seminar).
BN-sjef: Vi har fått en del positiv respons på bedriftspresentasjoner til våren og har allerede fått satt dato på to. Det har også
vært interesse for eurêka. Her er planen fortsatt å hovedsakelig avholde arrangementet fysisk, men vi vurderer selvfølgelig
situasjonen fortløpende med tanke på smitteoppblomstringen.
Arr.komsjef: Uken hvor både joulebohr og eksamensfest skulle planlegges ferdig ble uken hvor vi måtte avlyse igjen. Vi
satser alt på Trysil og har ellers ikke så mye å gjøre, men eksamen nærmer seg så det passer å gi seg med komitéarbeidet nå.
Eller, vi skal på koietur da vi er 10 stk på en koie med plass til 20, men etter det er alle arrangementer ut 2020 avlyst:/
Kjellersjef: Kjellerstyret hadde på tirsdag planlagt møte, men på grunn av oppfordringen om å unngå kontakt med mange
forskjellige, tok vi møtet på Zoom. Vi diskuterte om koietur var ansvarlig å gjennomføre, men ble enige om å utsette det. I
senere tid ble det bestemt at førsteklassingene kunne få lov til å dra, da vi så at Arrkom og Prokom planlegger å gjennomføre
sine. Videre er mange av førsteklassingene i samme gjeng og kohort, så da landet vi på å la de dra. I tillegg tok vi bilde til
nettsiden på onsdag med god hjelp av Prokom.
Websjef: Julekalenderprosessen er satt godt i gang. Todelt er den dog i år. Dette var en fantastisk nyvinning og mulighet
webkom kommer til å benytte seg av i lang tid fremover. Rekruttene er blitt staute webkommere og det mangler ikke på
kreative idéer. Webkom summer også innad om ulike julerelaterte sprell som kan dukke opp på nettsiden. Vær observant!
Kanskje finner du en nisse, kanskje begynner det å snø? Hvem vet??? Styret har også tatt noen fine (forhåpentligvis) bilder
til årets Joulekort!
Redaktør: Vellykket slipp av oktoberutgaven, og har fått tilbakemeldinger på at det var en god utgave. Har også fått tatt opp
igjen en gammel tradisjon om at ambassadør og redaktør sammen sprer Nablas budskap (les: Nabladet) til andre
linjeforeninger. Novemberutgaven ligger ann til å bli massiv, og har en del utformingsjobb å gjøre på den pga. litt
skjevfordeling av skribenter vs. layoutører, så i tillegg til joulekort er det en del å bryne seg på.

1
2
●
●
●
●
3

Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til WebKom for å fikse emojis på nabla.no
Ros til Petter for å hoste sosial kveld med styret
Ros til Schwabe og Emma for å mekke kake under sosialkveld
Ros til Bera og Evy for å dukke opp på mandag

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Ukentlig pandemioppdatering
Frederick
Regjeringen kom med nye råd og retningslinjer på mandag som var strengere enn reglene som har gjeldt de siste
månedene. Derfor avlyses Joulebohr og eksamensfest. Fortsatt dukker det opp noen smittetilfeller på NTNU, og
senest i går var det et bekreftet tilfelle ved NV-fakultetet
Kalender
Emma
Det har blitt lagt fram forslag til de ulike bildene i kalenderen, og skal planlegges hvordan og når de skal bli tatt.
Ansvar for internasjonal fadderperiode
Postkom
Om det blir relevant ved neste fadderperiode ønsker PostKom å ta større del i mottakelsen av internasjonale elever.
Dette er et flott tiltak som vil bli tatt opp med neste faddersjef.
Oppdatering av Nablabanken
Postkom
Postkom har valgt ut en gruppe som skal ta en ordentlig gjennomgang av Nablabanken. De vil også kontakte flere
gruppeledere ettersom mange undergrupper har svært lite innhold i Nablabanken. Det ville vært nyttig med for
eksempel erfaringsskriv fra flere undergrupper og komitéer.
Status fra styrestruktur-gruppa
Amund B
Gruppa har utarbeidet 3 forslag til strukturendringer som vil gjøre ProKom mer involvert i styret. Forslagene
legges ut mandag kveld slik at styret får sett på dem før de diskuteres neste styremøte.
Møte med NTNU om arealbruk i morgen
Frederick
Styret ønsker at Nablas representant tar opp hvordan arealbruk skal foregå fremover for band, revyen og
kontorbruk.
Kjellern stenger frem til Jul
Grunnet nye retningslinjer blir det ingen flere åpningsdager på kjellern før 2021.

Edvard

Tilbakemeldinger på strukturendringsforslaget
Evy
Flere tilbakemeldinger har kommet inn på forslaget. Det er dermed et par punkter som vil bli sett litt ekstra på.
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Saker
Alle
Nytt lager
Postkom
PostKom er positive til et nytt lager, men har kommet med noen punkter som burde vurderes nøyere. Det er for det
første viktig å holde de andre linjeforeningene i NV-gangen informert og ha dialog med dem om hvordan
endringen skal gjennomføres. Vi må forsikre oss om å ikke miste tilgangen til felleslageret da dette er essensielt
for bruk av griller, bumperz-baller og oppbevaring av innholdet fra klippede skap. Plassen fra lageret vi eventuelt
etterlater oss må det bli enighet om hvem som skal få benytte. Delta har ikke nødvendigvis behov for all plassen.
Kontoret og Nabla-arrangementer etter nye retningslinjer
Frederick
Vi reduserer antall plasser på kontoret ved å sette puffene til side. Vaskerutinene vil bli nøyere fulgt opp og
kontorvakter vil bli bedt om å passe mer på smittevern. Ellers beholdes retningslinjene Nabla har hatt til nå.
Evaluering av Det Gyldne Integral
Hedvig
Styret er enige om at ved neste års møte om Det Gylne Integral burde flere representant fra PostKom inviteres og
bidra med sin erfaring og kunnskap. Avgjørelsen forblir likevel styret sin.

Eksamensperiode og Nabla-aktivitet

Frederick

Styret vil ha frihet til å fokusere fullt på eksamen så snart eksamensperioden er i gang. Siste møte er foreløpig satt
til 12. november om det er noen saker vi vil ta opp. Det kan bli et møte 19. november også om det skulle bli
nødvendig.
Buddyordning
Postkom
PostKom ønsker at hver gruppeleder skal få en egen “buddy” fra Postkom som kan gi dem litt ekstra oppfølging.
Det vil si omtrent 3 gruppeledere per PostKom-medlem, og styret er positive til tiltaket.
Møte om motivasjonstiltak med IFY
Bera
Styret ønsker at Bera skal ta opp IFY sin manglende inkludering av fysmatstudenter i starten av semesteret. Vi har
fått lite tilbud om lesesalplass og plass på fysikkland, noe flere studenter har vært misfornøyde med. Andre innspill
som kan ses videre på, er å tydeliggjøre studenters mulighet til å delta på prøveforelesninger, inviteres til
presentasjon av femteklasses masteroppgaver og en ordning der studenter kan besøke vitenskapelige ansattes laber.
IE-støtte
Evy
Nabla har fått innvilget støtte fra IE-fakultetet. Pengene vil gå til det vi søkte om som fortsatt er nødvendig. For
eksempel vil leie av lokaler for faglige arrangementer utgå.
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Eventuelt
Alle
Gensere
Johannes
De fleste som har bestilt hette- eller crewneckgenser har nå hentet og betalt. Johannes tar kontakt og følger opp de
som ennå ikke har hentet. Dersom vi ender opp med flere gensere til overs kan det være mulig å selge disse til
andre som ikke rakk bestillingsfristen.
Fremover
Alle
Eksamen
Kritikk av møtet
Alle
Leder vil fortsette med å “lese rommet” og ta sjefsavgjørelser når diskusjonen ikke går noen vei, og vil prøve å
gjøre dette enda oftere.

