Styremøte i linjeforeningen Nabla
11/11/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal Andreassen, Scott
Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen.
Ikke tilstede: Helena Koch Haugane,
Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet

Alle

Siv-Marie:  Stått på stand for adventskalender. Vært på bedpress. Deltatt på skapklipping og prøvd å
rydde litt på lageret. Vært på Educom-foredrag og blitt fan av Jo. Stoooooort Nablaprosjekt som blir
spennende å se ;-) HEHE
Marius:  Har hatt et lite møte med Paul, samt en del fakturapurring. Har også forberedt og gjennomført
skapklipping med veldig veldig gode hjelpere! Tusen takk til styret, Frøydis, Alexander og Than, dere
var til stor hjelp! Har ellers drevet shuttle-trafikk ned til lageret med folk som skal hente sine ting fra de
klippede skapene.

Scott: EduCom arrangerte foredrag med Jo Røislien på mandag. Jeg var med på skapklipping på tirsdag.
Jeg var på løpeklubbens trening på onsdag og bedriftspresentasjon med McKinsey på torsdag. Vi skal ha
møte i EduCom på fredag før styremøtet.
Helena: Styrefest. Planlagt juleverksted og julebord. Møter med noen team i komiteen.
Ingvild: Møte i BN som vanlig. Klippet skap. Hjulpet Marcello med å ha stand på stripa. Var på EMIL
og Placebos styrefest. Arrangert bedpres med McKinsey som (helt objektivt sett) var veldig bra!
Martine: Planlagt Juletrebohrfest på Moholt. Vært med på årets skapklipping. Vært på styrefest på D12
og i møte med reddkjellerne.
Silius: Hjulpet litt til med skapklipping. Sett litt på Nablas lover. Sendt ut nyhetsbrev. Jobbet litt med
Nablashop
Kristoffer: Koietur med webkom, endelig! Skikkelig kos, men litt kaldt. Hadde også kodekveld på
tirsdag og var på styrefest på ondag. Bedpres på torsdag.
Ida:  Vært på Liptons immball/feiring av Guy Fawkes. Puslet med utgaven. Grunnet sykdom har jeg
dessverre ikke fått gjort alt jeg hadde planlagt denne uka, satser på en produktiv helg!
Paul: Jeg har skrevet RRT litt for sent… Jeg var på Guy fawkes, bra immball! Fikk snakket med en del
av det nye V&A styret, de er skikkelig greie. Jeg har bokført ferdig Oktober. Har laget ny mal mal for
bokføring. Har hatt møte med Marius om Fadderperiode økonomien. Var med på skapklipping. Har laget
faktura til NT-fakultetet. Var på styrefest på onsdag var veldig bra!
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Godkjenning av dagsorden

Alle
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Ris og ros
Ros til medhjelpere til skapklipping
Ros til alle som har registrert sine bokskap
Ros til Educom for foredrag med Jo Røislien

Alle
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Eventueltsaker?
Hackathlon
EduCom
Kristoffer

Alle
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Fondet v/August
August
August var tilstede for å berette styret om gangen i Nablas fond. Fondet har nå mottatt penger fra BN,
dog noe sent. Dette har ført til at fondet har hatt mindre midler å administrere. Nablas fond har fått inn
noen søknader, noen har blitt godkjent, noen satt på vent, mens andre er underkjent. Fondstyret har som
mål å få et samarbeid med ProKom for å informere og motivere nablakomponenter til å sende flere
søknader. Grupper som har mottatt penger fra fondet er Gravitones, ProKom og Reven. August ber
styret vurdere å inkludere en ny komponent i fondstyret istedenfor Deus. Ellers har det tatt noe tid å
konstituere fondstyret. Jamfør dagens forhold er det ikke nødvendig med mer penger inn i fondet.
Nabla på LinkedIn
Scott
Nabla har to sider på LinkedIn. En gruppe, og en bedrift. Scott har nå blitt administrator i denne
bedriftsiden. Scott skal komme tilbake til hva som bør gjøres med LinkedIn-sidene til Nabla. BN luftet
ideen for et LinkedIn-kurs, da dette er noe som kan være nyttig for enhver Nablakomponent.
SKE lovforslag
Alle
Det ble diskutert mistillitsforslag med utgangspunkt i lovene til HC, Online og Timini. Da Nabla er
annerledes enn alle disse linjeforeningene kan vi ikke benytte en kopi av noen av de. Allikevel mener vi
at det kan hentes en del momenter fra Online sitt lovverk.
Paragrafen til Nabla skal ha omtrent tilsvarende ordlyd som Online sitt, men gjelde for styremedlemmer,
ledere av komiteer og interessegrupper under Nabla. Ved mistillit til enkeltpersoner må dette meldes til
styret, styret må da snarest behandle denne saken. Ved mistillitt til styret kreves minst 50 personer.
Styret plikter da å kalle inn til ekstraordinært SKE, og her gjelder halve tidforløpet som et ordinært
SKE.
Det bør inkluderes i Nablas lover hvem som kan kalle inn til SKE
PA-anlegg
Siv
Nabla har et PA-anlegg, samt et miksebord som fungerer. Det som trengs av lydutstyr til Nabla er et par
mikrofoner, mikrofonledninger (mikrofonstativ), og høyttalere til kontoret. Martine hjelper til med gode
argumenter til søknad til rektorpotten
Bestemme når siste møte før ferien blir
Scott(Alle)
Siste møte før ferien blir fredag 25. november, om det skulle oppstå saker etter den tid kan det bli satt
opp møter for behandling av disse.
Mansjettknapp
Silius
Da mansjettknapper er dyrt å gå til innkjøp av, har styret bestemt å utsette innkjøp av mansjettknapper.
Medalje- og båndreglement
Silius
Silius skal se over dagens reglementet, samt lage et forslag til endringer
Eventuelt
Alle
Hackatlon trenger flere påmeldte. Tiltak som gjøres er oppfrodring til blæsting i ExCom, da ExCom
drar nytte av de økonomiske midlene dette kan føre med seg.
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EduCom
Scott
Educom går med overskudd dette økonomiåret. Det åpnes ikke for å bruke disse pengene til et planlagt
foredrag i februar, da dette er et annet økonomiår. Eksamenskurset som har tidligere blitt diskutert virker
urealistisk å få til nå, om det ikke samarbeides med andre linjeforeninger. Scott jobber videre med dette.
Fremover
Alle
Juleverksted,

Jouletrefest
Juleavslutning
Hackatlon
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Kritikk av møtet

Alle

