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1 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

De følgende personene ble valgt ved akklamasjon.
Ordstyrer: Ola Solli Grønningsæter
Referent: Ellen Skrimstad
Observatør: Kristine Larssen

2 Godkjenning av innkalling

Innkallingene ble godkjent uten merknader.

3 Godkjenning av Nablas forretningsorden

SKE forholdt seg til forretningsorden som ble sendt ut p̊a mail, da den p̊a
nabla.no ikke var oppdatert.

Videre var det en gjennomgang av det nye stemmesystemet som skulle brukes
under SKE, preferansevalg.

Forretningsorden ble godkjent ved akklamasjon.

4 Godkjenning av dagsorden

En endring ble gjort i forkant av godkjenningen der sak 21 ble flyttet mellom
sak 5 og 6.

Dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.

5 Innmelding av eventueltsaker

Ingen eventueltsaker ble innmeldt.

6 Valg av programtillitsvalgt

Det velges kun en programtillitsvalgt og personen velges ved akklamasjon.

Forh̊andsmeldte kandidater:

• Emil B. Kvamme, kull21

Kandidater som ble valgt:

• Emil B. Kvamme, kull21
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7 Presentasjon av Nablas årsberetning 2021-2022

KristianWillassen, leder, gikk gjennom de viktigste punktene fra årsberetningen.
Det viktigste fra året som er g̊att er:

• Året ble bedre enn forventet med tanke p̊a korona-situasjonen.

• UKA semester førte til at Nabla selv ikke arrangerte s̊a mange arrange-
menter.

• Ny nedstengning førte til nye utfordringer.

• N̊a har det igjen blitt aktivitet i nesten alle undergruppene v̊ares.

8 Presentasjon av Nablas regnskap januar - juni
2021

Ine presenterte Nablas regnskap og budsjett for hovedkonto og under- gruppene.

Det var ingen spørsm̊al til regnskap eller budsjett.

9 Godkjenning av Nablas regnskap januar - juni
2021

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

10 Godkjenning av fordelingen av BNs overskudd

Forslag fremmet av styret:

• Ekursjonskomitéen: 60%

• Hovedkonto: 40%

• Fond: 0%

Dette er lik fordeling som ble vedtatt p̊a SKE 2021. Årsaken til at styret ønsker
å fremme dette forslaget om fordeling, framfor de lovfestede satsene er at BN
har tjent inn mindre penger i regnskaps̊aret som har g̊att grunnet korona. Det
er dermed ønskelig at ekskusjonskomitéen, skal f̊a et tilsvarende beløp som de
ekskusjonskomitéene som f̊ar støtte år uten korona.

Fordelingen godkjennes ved akklamasjon.
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11 Presentasjon av Nablas budsjett for 2022/23

Det er budsjetert et regnskap for et vanlig år uten korona.

Det fremmes et forslag om at ogs̊a neste ekskusjonskomité skal bli kompansert
i inntekt, fordi BN har blitt rammet av korona. Det er dermed et ønske om å
endre beløpet fondet 2023 skal dele ut. Fondstyert skal kun forholde seg til en
øvre grense p̊a 30% av fondets størrelse.

Forslaget vedtas med 84% .

12 Fastsettelse av bufferstørrelser

Forslaget var å ikke gjøre noen endringer p̊a bufferstørrelsene.

Godkjent ved akklamasjon

13 Fastsettelse av kontingent 2022

Forslaget var å ikke gjøre noen endringer p̊a kontingenten, som er p̊a 420 kroner.

Godkjent ved akklamasjon.

14 Valg av revisor

Nabla og Timini har revisjon for hverandre. Forslag om å fortsette med denne
avtalen enda et år.

Godkjent ved akklamasjon.

15 Endringsforslag:

Forslag:

• Stryke budsjettposten ”BN skjorter” under Hovedkonto sitt budsjett og
plassere en tilsvarende budsjettpost under BNs budsjett med samme navn
og utgiftsbeløp.

Endringsforslaget st̊ar ved h̊andsopprekning

16 Godkjenning av budsjett for 2022/23

Budsjettet ble godkjent med 88% .
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17 Presentasjon av fondets størrelse og godkjente
søknader siden forrige SKE

Fondsstyret v/Emil Jønsrud presenterte fondets størrelse og søknader som ble
innviglet i 2021-2022. Det kom inn 8 søknader i 2021, der 6 ble innvilget, mens
Scr̊attcast og BN sine søknader ikke ble innvilget. I 2022 kom det 1 søknad fra
PostKom, som ble innvilget.

Godkjennes ved akklamasjon.

18 Forskriftsendringsforslag

Ingen innsendte forskriftsendringsforslag.

19 Lovendringsforslag

19.1 L1 L2 v/Kristian Vedtatt

Endring i § 5b) og § 7d).

Det skal være en referent p̊a SKE, men dette trenger ikke å være Nabla sin
sekretær.

Vedtatt med 92%.

20 Valg av nytt styre

Forh̊andsmeldte kandidater:

• Leder: Sofus Johannes Marensius Buskoven og Kristine deBoer.

• Nestleder: Yawar Mahmood.

• Sekretær/Faddersjef: Amalie Hermundstad.

• Økonomiansvarlig: Elsa Dalbye.

• Kommunikasjonssjef: Ylva Schüch, Max Mo Jynge, Lavrans Seierstad.

• Arrangementssjef: Axel Friberg Hagen, Lisa Marie F. Austad og Erle
Furre.

• Bedriftskontakt Nabla: Hanne Rokstad.

• Jubileumssjef: Sofus Buskoven.

Personene som ble valgt til de ulike stillingene var:
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• Leder: Kristine deBoer.

• Nestleder: Yawar Mahmood.

• Sekretær/Faddersjef: Amalie Hermundstad.

• Økonomiansvarlig: Elsa Dalbye.

• Kommunikasjonssjef: Lavrans Seierstad.

• Arrangementssjef: Stemmelikhet gjorde at dette valget m̊a gjøres senere
p̊a et ekstraordinært SKE.

• Bedriftskontakt Nabla: Hanne Rokstad.

• Jubileumssjef: Sofus Buskoven

21 Valg av tre komponenter til fondsstyret

Ingen forh̊andsmeldte kandidater.

Kandidater som ble benket:

• Per Øygard Ryjord.

• Eirik Endresen.

• Magnus Karlsen.

Kandidater som ble valgt:

• Per Øygard Ryjord.

• Eirik Endresen.

• Magnus Karlsen.

22 Eventuelt

Ingenting p̊a eventuelt.

23 Møtekritikk

• Foretningsorden var utydelig p̊a hvordan stemmesystemet fungerer.

• Det var ikke avtalt med vakt og sikring at SKE kunne holde p̊a lenger enn
23.00.

• Det er nødvendig at vi husker viktigheten av å kunne stemme blankt.
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• God ordstyring.

• Ros til alle som møtte opp og stemte. Det er viktig for Nabla.

• Ros fra ordstyrer til Nabla for god planlegging og struktur p̊a SKE.

• Forbedring i stemmesystemet:

– En oversikt over totale i rommet p̊a hver sak.

– Implementasjon av H case i STV.

24 Møtet heves

Ordstyrer hever møte.

25 Protokoll

• Se om kontigenten burde økes utfra konsumindeksen til neste år.

• Ved neste SKE skal de midlertidige tallene fra årets regnskaps̊ar evalueres,
med tanke p̊a inntekt, før vi setter neste budsjett. Dette er med tanke p̊a
hvor stor antel av BNs overskudd ekskusjonskomiteen skal f̊a.

• Det bør sees p̊a hva som er rellevant å ta opp, og hva som sløyfes i bud-
sjettet, slik at det kan spares tid.
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