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Marius : Organisert og arrangert fadderperioden og Nablas opptak  med fadderkom.  
 
Scott, EduCom: Et medlemm har avtredd og vi har tatt opp fem nye. EduCom hadde ansvar for 
integralposten på rebusløpet i fadderperioden. Vi har arrangert Python-kurs for tredje klasse, 
motivasjonsforedrag med Kristoffer Varholm og Arne Brataas, utvekslingsforedrag, kurs i plotting  i 
Python og rapportskriving i LaTex for første klasse og kvalifisering til Gløsmesterskapet. Vi har også 
satt i gang et prosjekt der vi lager en oversikt på nabla.no over utvekslinger fra Fysmat (med god hjelp 
fra WebKom), samt tatt på oss å arbeide med Nablawikien. Jeg skrev manus til filmen som ProKom 
laget om Hessdalsfenomenet.  
Førstkommende mandag arrangerer vi foredrag med Jo Røislien. 
 
Alexander, ProKom: Siden 25. april har en del skjedd. ProKom har sluppet fem nye filmer på Youtube 
i tillegg til en fadderperiodefilm som ble sluppet på immballet og senere på Facebook. Fadderperioden 
ble dokumentert til helvete og det skal være fint mulig å lage en sosialpromo for Fysmat i løpet av 
studieåret 16/17. I løpet av opptaket har vi greid å sile ut de i komitéen med lav motivasjon til å bidra, og 
erstattet de med to nye gira førsteklassinger. Økonomisk støtte fra Nablas Fond og Rektorpotten har ført 
til at vi nå har harddisker, et GoPro-kamera og at vi kommer til å få en ny lysskjerm. ProKom har hjulpet 
Redaksjonen og Skråttcast med redigering av bilder og jobber nå med en hemmelig storsatsning til 
Planckuka. Vi ser for oss at det blir en del jobbing med Nablarevyen i løpet av november. 
 
Ingvild, BN: Skrevet under på linjesamarbeidsavtale i mai. Laget og gjennomført spørreundersøkelse for 
uteksaminerte fysmatere, hvor vi kartla videre jobb og deres inntrykk av BN gjennom studietiden. 
Skrevet ferdig manus til promofilm for BN, hvor ProKom er ansvarlig for filming i høst. Hadde post 
under rebusen i fadderperioden. Tatt opp seks nye medlemmer. Kontaktet bedrifter i forbindelse med 
eurêka og bedpreser for neste semester. Har så langt i høst arrangert bedpres med BearingPoint, 
Accenture og Yahoo!, og har blitt invitert til BEKK, McKinsey, Blank Oslo og Silicon Labs. Utarbeidet 
en konfidensialitetskontrakt som angår BN og styret, for å sikre at konfidensiell informasjon ikke blir 
spredd til uvedkomne. Hatt to møter med Linjesamarbeidet, der revidering av hele LS- avtalen pågår. . 
Sittet i arbeidsgruppe i forbindelse med LS sin UKA- avtale. Gjennomført koietur med BN.  
 
Frøydis, revyen: Siden forrige møte har vi tatt opp 69 medlemmer i revyen. Vi hadde styremøte med 
skribentene 27. september der temaet til revyen ble bestemt. 6. oktober hadde vi vår første revyøving. I 
tillegg ble temaet for revyen offentliggjort her. Søndag 9. oktober gikk de som ville sammen på “sånne 
som oss” satt opp av SIT på Knaus og spiste middag på Lyche. Etter dette har vi hatt ukenlige 
revyøvinger hver torsdag kl 17/18 til 21. Dette vil fortsette frem til 17. desember da vi har vår siste 
øving. Revyen rakk ikke å stille med sketsj på XYZ-faktor, men vi viste to filmer her. The Sock Rises og 
Kristian Sneip. 22. til 23. oktober dro 16 stykk fra revyen  på en vellykket koietur til Vekkvessætra i 
Oppdal. Etter dette dro revystyret minus Erik på koietur til Lyngli ved Kotsøy den 25.-26. oktober. 26. 
oktober hadde vi også ei vellykket visning av Nablarevyen 2016 for våre medlemmer. Den 27. oktober 
hadde vi ei litt annerledes øving der scenegruppa, Trygve, Frøydis, Mathias, Marthe og Karin dro til 
Rockheim og sjekket ut mulighetene der. 28. oktober dro 11 stykk fra revyen sammen på medisinrevyen. 
I tillegg har økonomigruppa søkt om sponsing og vi har til nå fått bekreftet støtte fra frifond og fra 
institutt for matematikk. PR-gruppa har bestilt revygensre og vi håper de dukker opp innen et par uker. 



 

Revyen har også fått sitt eget lager som akkurat er blitt klart til bruk. Vi lar prokom dele lagret med oss 
for oppbevaring av filmutstyr. Alt av revyutstyr ble sortert og flyttet dit under revyøving 5. nov.  
I tillegg til normalt revyarbeid jobber vi nå ekstra med å få klart sketsj til julebordet, innhold til våre 
luker i julekalenderen og bilder av alle undergruppene. Vi jobber også med å få innbetalt 
medlemskontingent fra alle. Undertegnede har siden sist vært på kurs i ledelse og møteledelse gjennom 
sit. 
 
Oppsummering: 
6. okt: Første øving 
9. okt: “Sånne som oss” med SIT på Knaus 
19. okt: XYZ-faktor på samfundet 
22.-23. okt: Koietur med revyen 
25.-26. okt: Koietur med revystyret 
26. okt: Visning av Nablarevyen 2016 
 
Fremover har vi planlagt dette: 
5. nov: Spillkveld 
6. nov: Workshop 
8. nov: “Under terapi” med SIT på Knaus 
17. nov: Siste øving før jul 
12. jan: Første øving etter jul 

4. og 5. feb:  Øvingshelg 
18. og 19. feb: Øvingshelg 
 
Martine: Det gamle kjellerstyret er nå erstattet av 14 nye medlemmer som skal drive kjellerfølelsen 
videre sammen med meg. Vi har arrangert inn/ut, ølfest med beerpongturnering, Halloweenfest og en del 
vors på kontoret for å opprettholde litt mer lavterskeltilbud. Dette ønsker jeg også å jobbe videre med. 
Ellers har jeg gjort mye arbeid i reddkjellerne med de to alternative løsningene; nye kjellere på Nardo og 
å pusse opp de nåværende kjellerne. I tillegg har det vært mye arbeid for å finne midlertidige løsninger 
og jeg tror vi finner en god en også til våren. 
 
Kristoffer, Nablas Ølbryggerlaug: Nablas Ølbryggerlaug – De Tørste Komponenters Frelse  har tatt 
opp tolv medlemmer, gitt disse en basal opplæring i ølbrygging og sensorisk vurdering av 
tappeprodukter, og lært opptil flere vår egenkomponerte sang. En solid ølflom har skylt over Trondheim, 
og har blant annet blitt distribuert gjennom diverse arrangementer i fadderperioden, «Ølfest» i regi av 
Kjellerstyret 7. oktober, andre mindre slipp, og i nær fremtid vil et eksklusivt slipp av årets Jouleøl finne 
sted. Nablas Ølbryggerlaug  har i det videre blitt representert på 1. årsjubileumet til Gløshaugen 
Bryggeforum , og på ølforedrag om kveik ved Per Bruheim, professor ved Institutt for bioteknologi. Har 
til slutt gjennomført en veldig lettsindig veiledning (“opplæring”) av to representanter fra Hybrida, som 
har planer om å starte opp en bryggegruppe i linjeforeningen Hybrida. 
 
Vegard, Koreolis: Tatt opp nye medlemmer. Opprettet e-postlister. Lyst ut stillingen for ny dirigent. 
Sunget sanger, spist kake og deltatt på SJUNGOM(korsamling for studentkor i Trondheim).  
 
Vegard, The Gravitones: Tatt opp to nye medlemmer. Har ellers spilt på etterfesten til XYZ-faktor. 
Øvd videre mot Joulebohr og andre potensielle konserter/opptredener. Har prøvd å få disponere kontoen 
hos DNB, men er ikke helt heldige der enn.  
 
Gry, ExCom: Revidering av kompendier (og oversettelse til nynorsk) og kompendie-salg for 
høstsemesteret. Funnet reiseledere til turen og kommet godt i gang med planlegging av det faglige 
opplegget vi skal ha i Tokyo. Levert søknad om å få økonomisk støtte fra NT-fakultet. Hatt et nytt 
reisemøte og gjennomført vaksinering del 1. Ekskursjonkomite for kull 15 er etablert og vi har hatt et 
møte med erfaringsoverføring og de har søkt om å få bli en forening i Brønnøysundregisteret. Klare for å 
være ansvarlige for kontoret (vask) kommende uke. 



 

 
Kristoffer, Webkom: Vi har tatt opp 4 nye medlemmer og fortsatt med vedlikehold og videreutvikling 
av nettsiden. Kodekveldene har vært veldig produktive i det siste. Egentlig har vi nok å gjøre for tiden, 
men vi tar selvfølgelig fortsatt i mot forslag til forbedringer. Har også endelig fått til koietur, jippi! 
 
Helena, Arrkom: Siden sist har vi tatt opp nye medlemmer i arr.kom. 
Vi har arrangert immatrikuleringsballet, UFO-tur til Hessdalen, 3000 metere, bowlingkveld, idrettsdag 
o.l. Vi jobber nå mot juleverksted, julebord, paintball på søndag , Åre-tur, Jacobsinke osv.. Vi planlegger 
også arrangementer som skitur, fjelltur, bowlingkveld, kinokveld og andre arrangement for å gi et 
bredere tilbud til Nablakomponenter.  
 
Ida, Redaksjonen: Siden 25. april har redaksjonen utgitt fire utgaver av Nabladet, tre ordinære og en 
velkomstutgave til 1. klasse. Vi har hatt sommeravslutning. Søkt om og fått innvilget støtte fra Frifond, 
dette er svært viktig sponsing da Grafisk Senter har justert opp prisene. Har sett på muligheten for å bytte 
trykkeri, men pga. repromidler og at vi slipper å betale moms er Grafisk Senter et gunstig trykkeri selv 
etter prisoppgang. Etter komitéopptaket ble redaksjonen forsterket med seks nye Atomspaltister. Holdt 
en kort innføring i InDesign og layoutarbeidet for dem som har lyst til å prøve seg på layout i Nabladet. 
Oppdatert mailinglisten og komitémedlemmer på nabla.no. Hatt ryddeuke på kontoret. Vi har hatt 
diverse sosiale kvelder i løpet av semesteret, i hovedsak idémyldring- og testkvelder. Nå har vi startet 
arbeidet med novemberutgaven som etter planen slippes i uke 47. Så smått begynt å planlegge hva vi vil 
ha i våre julekalenderluker.  
 
Patrik, Skråttcast: Siden sist har vi tatt opp tre nye medlemmer, lagt ut 5 nye sendinger, og laget en 
video. 
 

1 Godkjenning av dagsorden  Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til kjellerstyret for Halloweenfest 
3 Julekalenderønsker Filip  

Årets julekalender på nabla.no blir gjennomført omtrent som i fjor.  WebKom  har fordelt antall luker, 
og ønsker at komiteene ordner innholdet i sine luker så raskt som mulig. Om det er noen ytterligere 
spørsmål, tar man kontakt med Kristoffer eller Filip.  

4 Oppfordring fra ProKom (Joulebohret) Alexander 
Dersom det er ønskelig at ProKom filmer under arrangementer, trenger de beskjed i forkant av 
arrangementet, og også en beskjed like før filmingen skal foregå, slik at de har mulighet til å rigge opp i 
tide.  

5 Tidspunkter for div. arrangementer Ingvild/Alle 
Da Nabla har mange komiteer er det viktig at komiteer samarbeider og ikke ødelegger for hverandre. 
Ikke legge opplegg på torsdager, som er bedriftspresentasjonsdagen er viktig. Alle må benytte 
kalenderen til komitelederne i nabla under planlegging av opplegg.  

6 Kontoret (tirsdagsvask-ish) Siv-Marie 
Gulvet blir alltid vasket tirsdag morgen. Viktig at bord og stoler settes i sofaen mandag kveld, og 
kontoret holdes ryddig gjennom hele uken komiteen har ansvaret  

7 Skapklipping Marius 
Skapklipping avholdes tirsdag 8. november kl 18:00. Forhåpentlig kan mange av komitelederne hjelpe 
til, så klippingen går raskest mulig. 

8 Musikalske Komponenter Vegard 
Nabla har nå fått  to band, og det er viktig med kommunikasjon for at dette skal fungere bra. Økonomisk 
har det ingen påvirkning på Gravitones, da the Stokes har ordnet øvingslokale, og spillejobber, 
trommesett m.m på egenhånd.  

9 Bandutstyr Helena 
Det har kommet et forslag om å søke Nablafondets midler til innkjøp av PA-anlegg, miksebord og annet 
lydutstyr som ofte er nødvendig til mange av Nablas arrangementer. Nabla bruker per nå en del 
økonomiske midler for leie av utstyr fra før av for eksempel, i fadderperioden, til jouhlebohret, og 



 

kjellerfester. En investering i eget lydutstyr vil dermed være økonomisk gunstig i det lengre løp. 
Kjellerfester vil bli lettere å arrangere, og det vil bli enklere å benytte bandene i Nabla flittigere. Utstyret 
vil også kunne bli benyttet av revyen i anledninger de trenger det.  Dette utstyret kan også leies ut til 
andre formål utenfor Nabla. ProKom er i gang med en utleieordning av sitt utstyr, denne ordningen kan 
lett også inkludere lydutstyr.  Fremover i denne saken innebærer at Nabla ved styret søker Nablafondet, 
her tar Siv-Marie og Paul ansvar. De trenger også en liste over ting som er ønskelig å gå til innkjøp av. 
Vegard skal kartlegge PA-anlegget Nabla allerede har.  

I Eventueltsaker? Alle 
- Planck-uken avholdes 11-19 mars 2017.  
- Bruk av Kalender på Drive  
- The Stokes må med i komiteledergruppen 

11 Kritikk av møtet Alle 
III  Fremover  Alle

 

 


