
Styremøte 10/05/15 

  
Saksnr.        Sak                                                                            Ansvarlig 
 
1                   Godkjenning av dagsorden                                     Alle 
  - Godkjent. 
 
2  Runde rundt bordet:  

- Ambassadør: Fordelt arbeidsoppgaver innad i Educom for høsten, søkt om støtte til høstens foredrag 

og vært i møte med NoFFo ang. NFK. Bidratt på rydding av kontoret. Vært på utrolig koselig 

styremøte/workshop.  

 
- Økonomiansvarlig: Har betalt regninger og rydda gjennom de siste måneders økonomi. Gir folk det 

de vil ha, da!  Endte opp med å rydde opp i ei feilbetaling på et stort beløp (trodde vi fikk penger fra 

oven, men den gang ei). Har deltatt på fadderseminar gjennom SiT - syykt bra! Også var styretmøtet hos 

Marie det lengste, men supermestkoselige evah! Gleder meg til 17.mai-frokost med Nabla! 

 
- Leder: Linjeledermøte med rektor Gunnar Bovim på besøk 
Linjelederbilde 
Oppdatering av fondmailinglisten, og hørt om Deus Catharina Davies fortsatt ville være med i fondstyret 

(det ville hun) 
Oppdatert styret i Brønnøysundregisteret og fått sendt inn referat via altinn (med veldig god hjelp fra 

Kristoffer Hunvik) 
Vært med på 3000m, revykoietur, revyens generalforsamling, revyvisning, Chemie Grand Prix (vi vant!) 

og Deltas vÅrgangsfest 
Kjøpt nye griller med Andrea og Brynjar 
Undersøkt hvor vi kan bestille nye styredaljer (venter på svar fra Argus Moss for øyeblikket) 
Skrevet immballinvitasjoner med Andrea, og “For nye studenter” (på nabla.no) 
med Anne 
Hatt medarbeidersamtaler med alle styremedlemmer 
Jobbet med Nabladet; tekstskriving, fotografering og layout 
Vært med på ryddesjau på kontoret 
Bidratt med filming til Skråttcasts sesongavslutning (og hørt hele sesong 3 – bra saker!) 
Vært med på stiftelsen av Gløsstudentenes Idrettsforening, med Nabla og flere andre linjeforeninger som 

samarbeidspartnere. Organisasjonen skal kjøpe inn idrettsutstyr som studenter og foreninger kan leie, og 

samarbeidspartnerene kan låne gratis. 
Lært om gode holdninger angående fadderperiode og alkoholkonsum gjennom kurset «14 pils og en 

pizza» 
Laget daljekonkurranseplakat 

 
-Kjellersjef:  
Startet innsamling av tekster fra komponenter om forskjellige aktiviteter i Nabla som skal postes fra 

facebook siden etterhvert. 
Sørget for at billag fra innkjøp til kjelleroppussing har blitt fylt ut.  
Kjellerrådsmøte med godkjenning av oppdatert kontrakt og nye retningslinjer.  
Kjellerstyrefest med alle kjellerstyrene på Marinkjelleren.  

Deltatt på veldig koselig styrekveld hos Marie og Teaterlosjens bursdag.  

 
-Redaktør: 
Sendt søknad til samarbeidsforum NT i håp om pengestøtte til velkomstutgaven, samt sjekket om 

Nabladet oppfyller kravene til å søke frifond (noe det virker som vi gjør). Vært hyttevakt og på 2.års jub. 

til teaterlosjen. Jobber for øyeblikket med innspurten på eksamensutgaven (litt forsinket grunnet ventetid 

på trykkeriet) og planlegger velkomstutgaven.   

 
-Websjef 
Ny workshop aka. Hvørksjåp  
Har kjørt kurs i git og django. 
Https på nabla.no! (Kryptering) 
Plasserer Türing hos PVV. 
Fikser Gauss. 
Vært på vÅrgangsfest med Delta, 3000m og koietur med revyen. 

 



-BN-leder: 
Var hyttevakt for Online. Har representert oss på Teaterlosjens 2-års jubileum og vårgangsfesten til 

Delta. Ferdig med møter i både BedKom og Eureka for semesteret og går nå inn i en rolig periode. 

 
-Arrangementansvarlig 
Immball immball immball. Pga dette har jeg måtte nedprioritere grillinger/3000m, håper på bedre tid de 

neste ukene! 

Hyttevakt på stud.hytta for Online - en hyggelig kveld! 

Første UFO møte, økonomi rundt dette. 
Kjøpt grillier med Petter og Brynjar 

Gjennomført 3000 meter, takk til Scott!  

Immballet blir på samfundet 02.sept! Fikset vors på Klubben og styrevors på kjelleren, samt buss. 

 
- Sekretær/faddersjef: Bumperzkontrakten er i orden, innkjøp er under planlegging, holdt spontan  

kontortid  
med Anne og fadderperioden er stemplet og klar. Har vært hyttevakt for Online, deltatt på Theaterlosjens 

2. års gebursdagsfestligheter, fikset styregensere, dessverre gått glipp av et veldig bra kurs om 

drikkekultur med tanke på studentlivet og fadderperioden grunnet sykdom. Ros til Petter, Anne og 

nesten hele Fadderkom som dro på kurset og oppdaterte meg i etterkant. Stelt i stand styremøte med 

påfølgende work-shop hos meg. Og ikke minst har jeg vært på den mest fantastiske turen noensinne til 

CERN, ros til Anne-Line og Paul! 
Nestleder: Deltatt på SiT-kurs om drikkekultur og  fadderperiode. Svart på en del mail som kommer inn 

til Nabla. Bidratt på organisering av 17.mai-frokost for Nabla. Vært på et supersosialt 

styremøte/komponentundersøkelsesworkshop hos kjære Marie. Ryddesjau på kontoret. Skrevet Nablas 

første nyhetsbrev. 
 

3  Ris og ros 
Ros:        Alle 
- Bumperz-prosjektet er i boks og pengene går til 17.mai-frokost for hele Nabla. Ros til Andrea, Anne og 

Marie for å skaffe lokale og buss til arrangementet og ros for engasjement hos alle Nablakomponenter 

slik at alle plassene på 17.mai-frokosten ble opptatt med en gang.  
  - Paul og Anne-Line for Cern-tur. 
  - Marie for styregenserne. 
  - Kristoffer for å fikse referat og brønnøysundregisteret. 
  - Delta for vårgangsfest, og tilhørende gavefiksing. 
  - Andrea for immball på samfundet.  
  - Gratulerer til alle som ble valgt til ITV og FTV. 
  - Gravitones som vant Chemie Grand Prix. 
  - Ølbryggegruppa for sine nye logoer på flaskene. 
  - Gode medarbeidersamtaler med leder og hvert enkelt styremedlem. 
  - Skråttcast for vel gjennomført sesong og superkul sesongavslutning 
 
4  Nablas studentkokebok      Kristian 

- Tema: Studentmatbrosjyre til fadderperioden. Initiativet kommer fra en student som selv vil ha større 

fokus på vegetariansk mat og er matinteressert.  
- Idè: Kan trykkes som Nabladet og deles som en pdf-fil. En annen mulighet er å ha et arkiv slik at alle  
Nablakomponenter kan legge inn sine favorittoppskrifter.  
- Kristian har plan om å se nærmere på dette i sommerferien.  
- Penger: Det må søkes om penger, noe som antakelig vil få gjennomslag da det er et edruinitiativ og noe 

som vil gå studentene til gode. En annen mulighet er å skaffe en sponsor innen bransjen. 
 
5  Utvekslingsdatabase      Kristine 
  - Planen er å etablere en database som informerer om det praktiske og sosiale rundt utveksling. Punkter  

som må inkluderes er frister, skjemaer som må leveres og hvor dette må leveres, eksempelvis hvilke  

steder som har et samarbeid med NTNU slik at internasjonal seksjon fikser det meste for deg, mens andre  

steder så må man fikse alt selv. Det ønskes også informasjon om fag som blir godkjent, spesielle sosiale  

arenaer ulike steder og hvordan økonomien generelt er i forhold til å leve i Norge.  
 
6  NFK (Plankukedato)      Kristine 

- Norsk Fysikkstudenters Konferanse som arrangeres i Trondheim til neste år. De ønsker høy deltakelse 

av fysmattere i år og ønsker med dette en dato for Planck-uka slik at dette ikke kolliderer. NFK ønsker å 

holde konferansen 26.-28.februar.  
- Punkter å tenke på: Ønsker å tilrettelegge Planckuka slik at det hverken kolliderer med NFK, Revy,  

SKE, og ekskursjon. Ønsker revyen som en start på Planck-uka. Å legge Planckuka etter påske vil  



kollidere med manges eksursjonstur og mange har antakelig også satt igang eksamensforberedelser.  
- NFK kommer også antakelig til å spørre engasjerte styremedlemmer til hjelp med arrangering og  

booking rundt konferansen. 
- Idè: Foreslå at NFK kan forflytte det til 19.-21. februar, revy 25., 26. og Planckuke uke 9. Dette ble  

bekreftet senere samme kveld og datoene er nå satt slik det ble foreslått. 
 

7  SiT-sponsing       Anne 
  - SiT ønsker ikke å gi oss penger, da de mener at vi har god nok økonomi.  

- Det budsjetteres med overskudd hvert år så det er egentlig ikke noe problem. Dvs. at de pengene 

kjelleren og arrangementsjefen skal ha overføres fra dette overskuddet som det allerede er budsjettert 

med.  
- Hva dette overskuddet skal brukes til må diskutere senere, da dette ikke er budsjettert til en spesiell sak. 

 
8  Grillinger (kort info)      Andrea 
  - Eksamensgrilling: Ta det spontant en dag det er meldt fint vær neste dag så blester vi på Nablagruppen  

og setter i gang grilling. En idè er å ha det den 20. etter termiskeksamen for 2. klasse for da kan det være  

godt å ha dagen fri. 
 
9  Internwiki (for erfaringsskriv m.m.)     Anders 

  - Må være innlogget som admin for å kunne legge inn og endre dokumenter. 

  - Idè: Alle styremedlemmer burde legge ut erfaringsskriv og liknende. Samme teknologien som online 

 
10  Velkomstutgaven       Kristian  

- Ønsker tekster fra styret (gjerne litt mer informativ tekst enn i april-utgaven), samt generelle innspill på 

innhold til utgaven. Kristian skal få dette i gang før sommeren. 
  - Det er et ønske at alle faddergruppene skal presentere seg i velkomstutgaven så det vil bli utgitt en  

rekke spørsmål til hver av gruppene slik at alle gruppene oversiktlig informerer om de samme punktene.  
 
11  Fotoarkiv på nabla.no?      Kristian 
  - Kristian stadfester at det ikke finnes bilder på nabla.no. Ønsker vi å ha bilder et annet sted enn  

facebook? 
  - WebKom har allerede planlagt å se på dette.  
 
12  Kort fra forrige linjeledermøte     Petter 
  - Rektor Gunnar Bovim og flere fra NTNU-ledelsen var på besøk. De setter pris på jobben  

linjeforeningene legger inn («Vi heier på det dere gjør!»).  Litt snakk om hvordan vi ønsker å fremstå i  

fadderperioden, og opptakssaken som ble blåst veldig opp i media i fjor. Mottakelsen av nye studenter er  

viktig for NTNUs søkertall. Ønsker også å ha oss med på fusjonsprosessen. 
- Mulig at BadCom trenger støtte fra alle linjeforeningene som ønsker å delta, og at de skal endre  

struktur. De ser på mulighetene for at andre enn maskinstudenter sitter i BadCom-styret, og gjøre  

organiseringen litt mer «gjennomsiktig». Badekarpadlingen er en fin tradisjon og et godt tilbud for  

førsteklassingene, og det er synd om det må avsluttes grunnet dårlig økonomi dette året.  
 
13  Opplegg på 17. mai      Petter 
  - Grilling etter toget på 17. mai. 
  - Marie kjører ned dagen i forveien med fanen, sanghefter og musikkanlegg. 
  - 08:30: Styret møter opp.  
  - 09:00: Frokost på Tempe. Velkommen-tale (Andrea som litt intro til Petter +litt info) og skåler liknende  

imball og Max-Party. Det vil også holdes leker både på Tempe og i Høgskoleparken.  
  - 12:00: Nøkkelen kan leveres der, og da må kjøkkenet være rent og gulvet kostet. Ting (brett og  

liknende) kan stå under toget.  
- Etter toget: Bildetaking av hele linjeforeningen. Deretter går styret til Hovedbygningen for å ta bilder  

og dersom det er fint vær fikser styret griller. Petter finner fotografer (egnede studenter) til begge  

bildetakingene. 
 
14  Studforsk       Petter 
  - Tidligere å vår ble vi kontaktet av Studforsk som nå har inngått en avtale om å sponse oss i mot at vi  

skal promotere dem.  

  - Kristine er Nablas kontaktperson og avventer mer informasjon.  
 
15           Eventuelt       Eventuelle 
  - Mojob ved Siv-Marie: Styret ønsker at avtalen kan fortsette slik at vi kan fortsette å promotere dem  

hvert semester og informere om aktuelle bedrifter som de har lagt til for å holde det som en liten  



inntektskilde. Det vil komme nye kull hvert år så vi kan promotere videre.  
- Relevante sommerjobber ved Anders: webkom ønsker å lage et innlegg på Nablagruppen og sende 

til studenter slik at vi kan få innspill.  
- Info fra Hedda: hun samler inn informasjon fra de ulike komitèene slik at hun kan informere mer 

gjennom Nabla-like-siden.  
 

16  Work-shop - gjennomgang av komponentundersøkelsen. 

  - Resten av kvelden gikk styret gjennom besvarelsene på samtlige spørsmål på komponentundersøkelsen.  

Vi vil takke for alle konstruktive og hyggelige tilbakemeldinger og gjøre dere oppmerksomme på at alle  

besvarelser blir notert og tiltak satt i gang.  
- Punktene som ble brakt opp av flest komponenter var mangel på engasjement hos de eldre kullene,  

mangel på arrangementer rettet kun mot de eldre kullene, mangelfull hjemmeside, mangel på samarbeid  

mellom komiteene og mangel på informasjonsflyt fra styret og komponentene. Svært få vet hva styret  

jobber med, og svært få vet at de kan komme med forslag og saker når som helst, og vi gjør oppmerksom  

på at dersom du har en konkret sak styret skal diskutere så vil det være lettest dersom dere sender en  

mail før midnatt torsdag, da vi har ukentlige møter fredag kl. 14.15 på kontoret. Det er også mulig å be  

om å få delta på møter og ta opp saken sin der med styret. 
- Det er allerede satt i gang tiltak på mange av de nevnte punktene. Blant annet er det innført månedlige  

møter hvor alle komiteene deltar, det er satt i gang månedlig nyhetsbrev som vil bli sendt ut med  

informasjon om hva som har skjedd og hva som vil komme til å skje den nærmeste måneden,  

hjemmesiden er jevnlig under oppgradering, boksiden er oppe og går igjen, ArrKom planlegger kull- 

fester på kjelleren og møtereferatene publiseres på hjemmesiden.  
 
17           Neste uke                                                                 Alle 

- 17. mai, grilling, eksamenslesing.  
- Høsten: diverse immballgaver, julebordinnslag og julekort.  
   

18  Kritikk av møtet                                                       Alle 
   
 


