
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
Dag/dato:  13.01.2022 
Tid: 12:15 - 14:00 
Sted: zoom 
Saksnr. Sak                                                                              Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet        Alle 
 
Leder: Deilig med ferie og deilig å begynne på igjen. I ferien har jeg puslet litt med forberedelse til SKE og prøvd å massere 
høstsemesteret ut av skuldrene mine. Sammen med SKE-forberedelser begynner det nå å nærme seg tid for å overlevere 
erfaringsskriv, så har også prøvd å pusle litt med det over jula. Det begynner å komme seg, som er bra.  
 
Nestleder: Ryddet litt i private-filer og startet smått på erfaringsskrivet. Rombooking er enda ikke åpnet for 
undervisningsrom og auditorium så lite å gjøre på den fronten. Ellers har det vært litt styrestruktur, men mest ferie.  
 
Faddersjef: Ryddet i mailer, og er på vei til å skrive ferdig referatene. 
 
Økonomiansvarlig: Skal begynne å sette opp nytt budsjett for regnskapsåret 2022/2023 fram til SKE denne uka. Dette 
krever en del koordinering og kommunikasjon med de ulike undergruppene. Har hatt kontakt med Timini ang. vår 
revisjonsavtale, hvor jeg skal revidere deres regnskap. Jeg skal også undersøke viktige søknadsdatoer slik at undergruppene 
får beskjed i litt god tid til å finne ut om de ønsker å søke, spesielt gjelder dette vårens Sit-søknad. Det er også en del 
refusjonsskjema som har ligget urørt på kontoret siden desember, og ettersom det har vært juleferie så har ikke disse blitt 
behandlet enda. Det skal gjøres fortløpende. Det er ganske mye som skal gjøres for tiden, så det kan fort bli veldig travelt 
framover. Erfaringsskrivet har jeg ikke kommet så langt på, bare litt stikkord her og der.  
 
Ambassadør: EduCom har også tatt seg en velfortjent ferie i julen. Begynte i forrige uke med å se på litt planer til våren og 
snakke med enkelte om saker som ble tatt opp før eksamensperioden, men utsatt til etter. Nå blir det viktig å få orientert seg 
om økonomien med Kristin og Ine, samt snakke litt om Adam becker, noe som  plutselig igjen er litt problematisk pga. covid. 
Men sammen med resten av EduCom gjengen skal vi definitivt klare å finne en god løsning på dette. Har også fått respons fra 
4 fysmattere om å delta på Ent3r elevkveld, så det blir  godt å kunne melde til dem at fysmat blir å stille opp! 
 
BN-sjef: Bedkom har for det meste hatt ferie, men det har skjedd litt planlegging av bedriftspresentasjoner til våren og 
publisering av stillingsannonser. Første møte for semesteret blir sannsynligvis neste uke. Det har skjedd mer i eurêkakom, 
som i løpet av ferien bestemte at eurêka 2022 blir gjennomført digitalt grunnet den usikre smittesituasjonen. Det er mye jobb 
rundt dette for øyeblikket. 
 
Arr.komsjef: Åre ble avlyst, som er utrolig trist! Men vi får hvertfall mesteparten av pengene tilbake. Driver med oppstart 
etter ferien med arrkom, og skal se hva vi kan arrangere. Restriksjoner er kjipt. 
 
Websjef: Det har ikke skjedd så mye på denne fronten med tanke på ferie, men vi skal ha vårt første møte i dag - og da setter 
vi nok igjen arbeidet med utvikling :) Har skrevet erfaringsskrivet.  
 
Redaktør: 
 
PR-sjef: Har ikke fått gjort noe særlig annet enn julekalendergreier, siden jeg glemte laderen min i trondheim:( 
 
 
 

1              Godkjenning av dagsorden                                       Alle 
2 Ris og ros         Alle 

• Ros til ferie 
• Ris til corona 
• Ros til postkom for styrestrukturforslag 
• Ris til Gyda 
• Ros til Emil for å lære seg å lage en kalender i Excel 

 
3 Orienteringssaker         Alle 

SKE-orientering         Kristian 



Det som skal foregå på SKE er: 
- Gjennomgang av budsjett og regnskap 
- Endringsforslag 
- Valg av nytt styret 
Det må blestes for SKE, slik at vi får søkere. Det skal i tillegg sendes ut tre innkallinger mot SKE. Første innkalling 
må sendes senest tirsdag 18.01.22, og de resterende to kommer ukesvis etter hverandre. Andre innkalling vil skje 
25 januar. SKE vil foregå 15. februar, og vi håper fortsatt på å kunne gjennomføre SKE fysisk. 
 
Eurêka 2022         Håkon 
Eurêka kommer til å være digitalt, og vi BN ser på muligheten på å ta det over flere dager. 
  
     

4 Saker          All 
Sette datoer for våropptaket       Kristian 
- Infomøte: Tirsdag 22.02.22 
- Søknadsfrist: Torsdag 24.02.22 
- Kranglemøte: 9.mars 

 
Intensjonsavtale med En psykt vanlig uke      Kristian 
Dette er et konsept som fremmer psykisk helse. Nabla har en plan om å delta på lik linje som i fjor, med blesting på 
sosiale medier. Vi ser også på muligheten for at arrkom og løpeklubben kan ha noen arrangementer. 

 
x.  Eventuelt         Alle 

Styrestruktur          
Ettersom det snart er tid for SKE må vi lyse ut stillingene som skal velges frem. Et par styrer, gjennom et par år, 
har sett på å endre styrestrukturen til Nabla, og det er også noe 21/22 styret har gjort. Det er av vår oppfatning at 
styret per i dag er for stort, og vi har hatt et ønske om å teste ut et mer administrativt styre. Saken har blitt diskutert 
i flere møter, og det har vært egne styrestruktur-møter. Med tidligere styrer sine forslag og diskusjoner i bakgrunn, 
og postkom sine anbefalinger, har 21/22 styret funnet noen alternativer på mer administrative styrer. Til slutt har vi 
kommet frem til en styrestruktur vi ønsker å teste ut. 
 
Styret vil bestå av:  
- Leder 
- Nestleder 
- Sekretær/faddersjef 
- Økonomiansvarlig 
- Blæstesjef 
- Arrsjef 
- BN-sjef 
- Jubsjef 

 
Dette vil være et mer administrativt styret, der majoriteten av styret har styrevervet som hovedfokus, og ikke en hel 
komité i tillegg.  
 
Jubsjef: Person som er ansvarlig for å arrangere Nabla sitt jubileum.  
Blæstesjef: Hybrid stilling mellom PR-sjef og kommunikasjonssjef. Denne personen vil være uavhengig av komité, 
og vil fungere som et kommunikasjonsledd mellom styrtet og komité/gruppelederne. Det vil også bli mer 
oversiktlig om all informasjon kommer ut av en person.  
 
Stillingene som ikke lenger vil være i styret trenger ikke å bli valgt inn på SKE, men kan selv bestemmes innad i 
den respektive komitéen. 
 

 
         Alle  

• eurêka 
• Nytt semester!!! 
• Nye restriksjoner 

 
xxx Kritikk av møtet                                                         Alle 
 

 


