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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Silje: 
Siden sist har jeg fått god hjelp av Kristian i 1.klasse til å sette igang Maxwells muntre musikanter (MMM), og dato for 
første øving/oppstartsmøte er satt, gleder meg til vi kommer i gang. Ellers har jeg og Magnus vært på møte med NV og 
resten av linjeforeningene på fakultetet for å vurdere fadderperioden og planlegge fremover. Det var fint å få gitt 
tilbakemeldinger om hvordan vi opplevde samarbeidet mtp. mottak av nye studenter i høst, og jeg tror at dette møtet kan 
gjøre jobben til neste styre enda litt enklere mtp. ringerunder, informasjonsflyt til nye studenter og kommunikasjon med 
fakultetet. Det ser også ut til at vi kanskje kan motta penger for å ta imot internasjonale studenter til linjeforeningen.  
Ellers var jeg også med på vinnerlaget under UKAdemiet, det var utrolig gøy å dra hjem 25 000 kr!! Jeg gleder meg til å se 
hva vi får til med disse pengene. 
  
Anders: 
Siden sist har vi mottatt og fått utdelt Nablagensere, de som ikke har hentet bestilte gensere kontaktes snart. 
Gruppeledermøtet var godt og effektivt, det var tydelig at det var nødvendig og hensiktsmessig. RRT, slik Hoel ønsker RRT 
skal være, er ferdig. 
 
Magnus: Håpet om at siste skapmail hadde kommet sist styremøte var ikke helt riktig gitt. Så jeg prøver igjen, nå er det 
ingen flere skapmail, og godt er det:)) Var også med på møte med NV, sammen med Silje om fadderperioden og mottak av 
nye studenter. Forrige torsdag var jeg med på casen, og det var kjempegøy, og ekstra kult siden vi vant! Ellers er livet som 
sekretær rolig i oktober måned. Har likevel vært rimelig opptatt med andre ting og nå nærmer det seg også stort prosjekt i 
nummat så blir nok ikke noe særlig rolige uker før juleferien. Ser veldig fram til Joulebohr og håper vi får øvd litt på 
innslaget så det blir bra.  
 
Frederick: Wuhuu, økonomisk forum er i gang! Se for øvrig orienteringssaken om det samme;) I tillegg har jeg gjort 
regnskapet fra januar til september for kjellerstyret, som høres verre ut enn det er. Det er 22 bilag, så kanskje halvparten av 
det jeg pleier å gjøre månedlig 🤓 Det er ennå et par kvitteringer jeg egentlig ikke har, men satser på at det ordner seg i god 
tid før SKE, hehe. Jeg har også samarbeidet litt med Anders angående genser-utdeling, og nerda litt med betinget 
formatering på Google Sheets. Spør meg gjerne om det etter møtet, jeg har en powerpoint-presentasjon klar. Så har jeg også 
skrevet to ganske fine guider på hvordan regnskapsføre og hvordan søke, som er tiltenkt både økonomiansvarlig og 
gruppeledere. De ligger i Nablabanken;) Var også på SR-pres som var kos, og gruppeledermøte som var hygg. 
 
Veronica: 
De to siste ukene har gått litt i ett, men gøy har det vært! Educom og arrkom planlegger sjakkturnering nå på søndag, og vi er 
igang med planlegging av eksamenskurs og internforedrag. Har også begynt prosessen det er å bestille t-skjorter til mine 
educompanions:) samt å få dem til å melde interesse i nablabanken! Vi bakte også en educake til bakeoff, og selv om vi ikke 
vant så må jeg si at den ble veldig god likevel!  
 
Martin: 
Har nok ikke muligheten til å møte på møte denne uken, i og med at jeg er i FINLAND!!!! WOOOHOOO. Satser på at det er 
badstuen som endelig skal ta knekken på denne forkjølelsen. I BN har vi vært på koietur, atter en gang, og besøkt Bn-treet. 
Det er like idylisk som alltid, og det var supert og få blitt bedre kjent med noen av de nye medlemmene! Vi har også hatt det 
første møtet med eurêkakom og resten av BN, det er en prioritet å få integrert dem litt bedre. Jobbjakten går derimot ikke så 
bra…. Bruker den gamle “Kast søknad etter alle som ikke aktivt sier noe mot det” teknikken. Den har aldri feilet før. 
  
 



Nora: 
Wow, 2 uker har rast forbi. Disse to ukene har det vært mye Arrkom-stuff. Selv har jeg vært med å arrangere både Hele 
Nabla baker samt Paint n sip på kjellern! fyyyy hvor mye kake det ble på meg, og litt for mange timer på kontoret enn hva 
fornuften tilsier... 
Meeeeen er skikkelig fornøyd med resultatet på begge eventene. Gir meg mye energi å arrangere ting som favner så bredt. 
Kan røpe at 80 stk (minst) var innom kontoret mandagen i Hele Nabla Baker!!! Veldig koselig å bake kake med både styret 
og arrkom.  Åre-påmeldingen er nå også  unnagjort, og plassene fløy på få sekunder. Fysmat-kveld ble holdt, med suksess 
som vanlig. Jeg og Inga har fikset med Arrkoms nye turutstyr (hengekøyer ++) og fått på plass dette. Ellers har jeg stilt meg 
mye til hjelp i ulike team, med småting som må gjøres. Det har vært en god del organisering rundt koieturen vår neste uke da 
koia var litt lengre unna og mer utilgjengelig enn først antatt. Forutenom Arrkom har jeg fått tatt igjen litt skole, og kjenner 
på at eksamensperioden nærmer seg noe jeg begynner å glede meg til. 
 
Ida:  
Siden jeg ikke trengte å skrive RRT forrige uke så ble det nesten helt glemt denne uken. Vittig hvor fort jeg glemmer 
rutinene mine.. Siden siste møte har Kjellerstyret arrangert Paint n’ sip sammen med Arrkom. Det var dessverre ikke så 
mange som møtte opp på Kjellern, men vi som var der hadde det hvertfall veldig gøy. Også artig med litt egenlaget kunst på 
kontoret. Kjellerstyret deltok i Hele Nabla Baker, og selv om vi ikke vant noen av kåringene så var vi veldig fornøyd med 
resultatet. Denne uken har hele Kjellerstyret vært på koietur og som hvert år så var det utrooolig artig - for en fantastisk fin 
gjeng å dra på tur med. <3 Ellers har det vært mye festligheter de siste ukene hvor Trønderfesten var et absolutt høydepunkt. 
Kjenner at det er godt at eksamensperioden nærmer seg slik at jeg endelig får tid til å prioritere skolearbeid. I helgen skal jeg 
ta en lesehelg på hytta sammen med noen venninner hjemmefra, så det gleder jeg meg veldig til.  
 
Knut Andre:  
Aiai, to uker siden forrige møte og RRT nå. Skulle kanskje tro at det var enklere å skrive nå med dobbelt så mye som har 
skjedd, men det viser seg å være litt vanskelig å huske så langt tilbake i tid, tror to uker grenser til “manns/mans/persons 
minne”. Husker i alle fall at WebKom har hatt kodedag da, som var en stor sukksess, og jeg tror også de nye medlemmene 
fikk godt utbytte av det. Det var jo også veldig artig å få være med på å vinne UKAdemiet, og sammen med WebKoms 
sosialt ansvarlige har jeg også fått testet ut hvordan det er å tilbringe en våken natt utenfor Akademika for å booke koie. 
Gleder meg til koietur i helgen! 
 
Andreas: Et par høyaktive uker i styrevervet har det vært, og det hele startet med den tidkrevende affære å lappe sammen 
Nabladet, som tok hele helgen. Da var det herlig å kunne feire med Trønderfest etter å ha sendt til trykk, og kakebaking med 
redaksjonen før HNB OG Nabladet slipp samme dag! Svært mye av tiden gikk på å gi tilbakemelding til de nye i 
redaksjonen, som har gjort en formidabel innsats nå i deres første utgave! I tillegg var jeg med på UKAdemiet, som var 
sinnsykt gøy! På toppen av alt dette har jeg hatt bursdag, og kjæresten min stemte i stand en hel bursdagsuke og feiret hver 
dag. Nå er det vel kanskje tid for å ta igjen litt tapt skolearbeid ja... 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros: UKAdemiet-gjengen som tok hjem 25k kr! 
● Ros: Bera og Hild fra educom som rydda og fikk samlet inn 1000kr! 

 
3 Orienteringssaker Alle 

 
Oppdatering ombygning på C3 Lise 
Ombyggingen av arealene C3 begynner snart som kan føre til fullere fysikkland i eksamensperioden. Målet er å 
lage det til mer studentvennlige lokaler som også kan brukes til for eksempel øvingstimer. 
 
Status ekstern revisor Silje & Frederick 
Nabla skal inngå en intensjonsavtale med Timini. Styret vil deretter presentere Timinis økonomiansvarlig som 
forslag til revisor på SKE, så vil det stemmes over der. Ella ble valgt som revisor sist SKE så hun er årets revisor.  
 
Dato for NV-lekene er satt Silje 
Lørdag 1. februar arrangerer linjeforeningene NV-lekene.  
 
Status DNV-GL spons til Educom Frederick 
DNV-GL kommer ikke til å støtte Educom i år som de vanligvis har gjort, dette fører til at Educom skylder litt 
penger til hovedkonto.  
 
Julekalendervisning for NV-gangen Silje 
Styret skal sette på et par episoder, de skal også stå på stand så folk kan stemme frem hvilken kalender som skal 
vises.  
 
Økonomisk forum opprettet Frederick 
Det økonomiske forumet som består av økonomiansvarlige for andre linjeforeninger er opprettet og de har hatt 
første møte. Planen fremover er at de skal møtes hver fjerde uke.  
 
 

4 Saker Alle 
 
Kommunikasjon mellom styret og ITV  Lise 
Styret ønsker at ITV LIse kommer på styremøter når hun har informasjon som hun mener er relevant for Styret. 
Når hun skal gi informasjon til resten av Nabla ser vi på det som gunstig å gi denne informasjonen gjennom mail. 
Det kom også fram at det finnes mange kule foredrag som NTNU deler på innsida. Lise foreslår at det blir en 
person med ansvar for å dele dette på en ny fane på Nabla.no. Det vil også bli opprettet en egen forslagskasse for 
ITV.  
 
Mail om å lage fysikk-videoer Silje 
Styret har fått en forespørsel om å sende et kort skriv der vi uttrykker nytteverdien fysmattere vil ha av videoer til 
fysikk-fagene (lignende de som IMF har laget for matte-fagene). Dette er for å hjelpe prosjektgruppen som skal 
lage disse med å søke om økonomiske midler. Andreas skriver en kort tekst i løpet av helgen. 
 
RRT, hensikt og plan fremover Anders 
Fra nå av vil RRT bli delt i to: en del som kun inneholder det som har blitt gjort i Nabla sammenheng, og en for 
annen informasjon. Det er kun den første delen som vil være i referatet.  
 
25k, hva skal vi bruke pengene på? Silje 
Som det kom opp tidligere skylder Educom penger til hovedkonto og dette er omtrent 5000 kroner som vil bli 
dekket av disse pengene. I tillegg ønsker Styret og bruke omtrent 5000 kroner på mat og lignende under SKE og 
resterende på å lage en fantastisk Planckuke. Der pengene mest sannsynlig vil bli brukt til å leie et lokale for 
eksempel Klubben.  



 
 

Kontortider videre Anders 
Kontortidene vil vare til nest siste uke med undervisning. Den siste uka vil det være stands som gjør at 
kontortidene utgår.  
 
2. godkjenning av utbetalinger Frederick 
Sit anbefaler at alle skal ha en 2.godkjenning. Sekretær kan 2.godkjenne for økonomiansvarlig, og 
økonomiansvarlig 2. godkjenner for økonomiansvarlige fra andre undergrupper.  
 
Nye gallastillinger etter innspill fra gruppeledere Frederick 
ProKom får en ekstra gallastilling.  
 
Tentativt budsjettsmøtetidspunkt Anders  
Budsjettmøte blir på nyåret. Ella må være tilgjengelig for spørsmål, aller helst tilstede på møtet.  
 
Forslagskasse: Undergruppeopptak Anders 
Styret har fått innspill om å se på muligheten for et alternativt søknadssystem for opptak til undergrupper etter at 
dette ble diskutert på gruppeledermøtet i høst. Styret ønsker å ta i bruk Nabla.no og dette blir et prosjekt for 
Webkom. Styret ser for seg et program som gir mulighet til å velge å være anonym overfor andre søkere da dette 
ikke har vært et tilbud ved det eksisterende systemetI tillegg skal programmet ha en funksjon der alle søkere blir 
bedt om å sette opp enprioriteringsliste. Der skal også komme tydelig fram at det er ønskelig at man søker mer enn 
1 undergruppe for å sikre seg plass i en gruppe man har ønsket seg i form av en varsel som dukker dersom man har 
valgt kun en gruppe Denne varselen skal informere om at hvis du kun søker en undergruppe risikerer du å ikke 
komme med i Nabla. Det skal også være mulig å komme med en kommentar som for eksempel at man ønsker å 
være layoutansvarlig hvis man søker Redaksjonen.  
 

x. Eventuelt Alle 
 

StudForsk PostKom 
PostKom har sjekket om vi får penger av StudForsk for å ha logoen deres på nettsiden. Håkon Holte har kontrakt, 
PostKom sjekker opp enda mer.  
 
Nabla gruppe LinkedIn PostKom 
Nåværende administrator er et gammelt styremedlem, PostKom får ansvaret for LinkedIn  

 
xx Fremover  Alle  

Sjakkturnering 
Kurs for tillitsvalgte 5. og 6. november 

 
xxx Kritikk av møtet Alle 
 
 


