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Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Martine: Ferien har bydd på litt late fridager og artige opplevelser! Ellers har jeg jobbet med å åpne utested i barnehagen og 
alt det bærer med seg. Ringt rundt til nullvektorer og sendt ut velkomstmail med all nødvendig informasjon og blest for 
Nabla. Hatt kriseopplæring med Mari slik at hun i samråd med meg har kunnet ta over og hjelpe til med Emmas 
arbeidsoppgaver som kjellersjef.  Credz til Mari for å ta det på sparket, og enda mer credz til Emma for at hun er årets råeste 
og allerede med på det meste igjen! Ellers har jeg stort sett vært litt for mye i Trondheim og ventet på å få på plass alle kjære 
nablakomponenter igjen! 
 
Helena: Jeg har hatt en super sommerferie! Har jobbet i Trondheim hele sommer som har gjort at jeg har fått et annet syn på 
Trondheim by - utrolig hvor preget byen er av studenter. Nok om det, ellers så går det som vanlig i planlegging av masse 
forskjellig mot jubileet. Veldig kjekt å se at undergruppene er godt i gang. Det er veldig motiverende når små ting allerede 
nå begynner å komme på plass! Ellers har jeg laget instagramkonto, ringt rundt til nullvektor og litt div.  
 
Jørgen:  Hatt en relativt digg sommerferie med mæd mye hytteturer, i tillegg til å ha jobbet som lærer for kids på 
sommerskolen i tre uker (verdens beste prevensjon). Ellers har jeg jobbet med fadderperiode-arrangementer, sørget for at det 
ligger ute nødvendig informasjon, og fulgt opp enkeltarrangementer. I tillegg har jeg koordinert og vært med på 
velkomsttelefoner til kommende nullvektorer. Bør også nevnes at jeg har brukt mye tid på å bekymre meg for stakkars 
Emma, og ønsker henne svært  
 
Lise: Har hatt en bra sommer hvor jeg har vært på Tenerife en uke, en uke i Trondheim under Starmus og ellers har jobba på 
Norsk Bergverksmuseum i suvenirbutikken. Har ellers betalt litt regninger, og skal ta en oppsamlimgsrunde på juni/juli nå 
som jeg har god tilgang til printer og perm! Har også vært på en heidundranes Bli-kjent fest, hurra for fadderuke!  
 
Rut: Har hatt en meget bra sommer med litt jobbing i hjemmetjenesten i hjemkommunen, men mest avslapping for å lade 
batteriene mot det som kommer til å bli en vill høst! Har mailet litt med TÅGEKAMMERET som stiller med fem 
representanter på immballet vårt, det blir bra. Har i samarbeid med Andreas fått ut litt engelsk informasjon på nabla.no, med 
mål om å forbedre og utvide denne etterhvert.  
 
Marthe: I sommer har jeg slappet av, jobbet 6 uker som ekstrahjelp i en bedrift som forsker på jordbær og potet og fikk 
klemt inn 2 uker med interrail på slutten. Har opprettet gobi for Nabla, ellers har jeg planlagt hva som skjer i BN til høsten. 
Har endelig fått på plass en sosialt ansvarlig, og har holdt kontakt med de ulike som har ansvar for bedpresene som kommer. 
 
Magnus:. Har hatt en grå sommerferie preget av nedbørsrekorder på vestlandet, kun avbrutt av en herlig uke på Madeira 
med familien. Dagene gikk hjemme gikk stort sett med til øvekjøring, Netflix og korte fotturer i Byfjellene, der førstnevnte 
aktivitet  faktisk førte til at jeg nå er i besittelse av førerkort.. Av Nabla-relaterte ting har jeg ordnet med buss til Snøhetta og 
UFO-tur, gjennomført en opprydding i arrkom-driven, prøvd å fikse lokale og evt. drikketillatelse til styrevors, planlagt 
Snøhetta opprettet nytt team på UFO-turen, samt fastsatt datoer på høstens større arrangement. 
 

 



Emma: På grunn av sykdom måtte jeg dessverre delegere en del ansvar til Mari Rossvoll i ferien. Dette har gått veldig fint 
da Mari allerede var godt orientert med status på barnehagen. De siste ukene har jeg gjenopptatt de fleste av mine 
arbeidsoppgaver som kjellersjef og brukt mye tid på planlegging av kjellerfester for fadderperioden.  
 
Andreas: 
Hatt en flott sommerferie sammen med gamle venner og turer rundt om i landet, spesielt en uke i Oslo og hyttetur på 
Stokkøya. Jeg har lagt ut engelskside for utvekslingsstudenter sammen med Rut, og tror den kan bli fin etter hvert. Laget en 
lang liste med forbedringspunkter til nabla.no. Ordnet med komite/interessegruppe-deling til siden, men ikke lagt ut på 
server enda. Spurt NTNU om liste over brukernavn til nye fysmattere, men har ikke fått noe svar. Ordnet litt diverse i 
leiligheten til Emma og co. 
 
Bendikte: I sommer prøvde jeg noe nytt med en liten sommerspesial av Nabladet, hvor jeg utiliserte mye av vårt nye 
layouttalent til en fin liten sommerrelatert sak. Velkomstutgaven ble også oppdatert for nullvektorene og fikk ny forside, noe 
som tar overraskende mengder tid. Skviste også inn flytting, optikk-kont og en liten ferie. Gleder meg til å få tid til å slappe 
av litt nå etter semesterstart! 
  

 



1 Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Reddkjellerne for alt arbeid de har gjort for Moholtkjellerne og barnehagen. 
Ros til fadderkom for å ha forberedt og planlagt fadderperioden. 
Ros til vakter og andre som jobbet på bli-kjent-fest på barnehagen. 
Ris til værgudene. 
Ros til Fysikkland. Spesiell takk til Helle og Alexandra, og alle andre som har jobbet med opprettelsen 
av det.  
Ris til NV-fakultetet for å kaste FysMat-rollup. 
Ros til Siv for innsats for å inkludere internasjonale studenter. 

4 Immballsesongen 2017 Helena 
Invitasjoner til immatrikuleringsball hos andre linjeforeninger har begynt å komme. Vi børt tilstrebe å 
ha noen som representerer Nabla på alle ball vi blir invitert til. 

5 Bruk meg! Martine 
Martines viktigste funksjon som leder er å hjelpe komitéledere og andre Nablakomponenter som 
trenger det, med å gi et best mulig tilbud til studenter ved fysmat. Alle bør bli flinke til å oppdatere 
Martine med hva som blir gjort, i tillegg til å si fra dersom det er noe hun kan støtte med. Som leder (og 
aktiv nablakomponent) vet hun godt hva som foregår i ulike komitéer, og kan komme med gode 
innspill som kan være til hjelp. 

6 Internasjonale studenter Martine 
Siv-Marie vil på fredag 18.august stå på stand og fortelle om linjeforeningen Nabla til internasjonale 
fysikk-, og matematikkstudenter.  

7 Kontorpost skolerebus Martine 
Orientering om presentasjon av styret på Nablakontoret som en del  av bli-kjent-runden på skolen etter 
valg av faddergrupper. 

8 Fadderperioden Jørgen 
Orientering om de ulike arrangementene i fadderperioden, og fadderperioden som helhet. Viktig at 
styret er synlige og prater positivt om hele Nabla. Unngå å prat negativt om andre linjeforeninger, 
aktiviteter som tilbys studentene i Trondheim, eller skole/fag. 

9 Fysikkland Martine  
Fysikkland blir endelig åpnet, men det er enda noen ting som bør komme på plass på fysikkland. 
Kjøleskap er hvertfall en prioritet. Penger til å få kjøpt inn dette, og eventuelle andre ting som skulle 
dukke opp, kan hentes fra pengene som blir frigjort fra Maxwells Munter Musikanter.  

10 The Gravitones og The Stokes Martine 
Gravitones har sendt mail som kommentar til foreslått skriv angående komitéworkshoppen. De mener 
at de bør oppføres som komité. I tillegg stiller de spørsmål ved at The Stokes sidestilles med 
Gravitones, da de har forstått det som at Gravitones er Nablas linjeforeningsband. De forespør mer 
kommunikasjon spesielt med tanke på rolle- og forventningsavklaring. Det ble derfor gjennomført et 
møte mellom Gravitones, The Stokes og styremedlemmer. 

 
Det virket som Gravitones ønsket samarbeid mellom de to bandene. Deres overordnede mål er at 
Gravitones ikke skal dø ut som linjeforeningsband, og de håper at Gravitones og Stokes kan fusjoneres 
til ett band. Stokes hadde diskutert dette innad, og ønsket ikke fusjon. Dermed ønsker Gravitones som 
linjeforeningsband at de har førsteprioritet på opptak og konserter, i tillegg til å informeres dersom både 
Stokes og Gravitones skal spille på et arrangement. Stokes ønsker på sin side å ha muligheten til å ta 
opp medlemmer på lik linje med Gravitones. 
 
Under diskusjon innad i styret kommer det frem at inntrykket vi har hatt er at Gravitones er 
linjeforeningsbandet, mens The Stokes er en vennegjeng fra fysmat som ønsker å spille musikk 
sammen. Vi bør med andre ord i større grad presentere det på denne måten. Samtidig bør Gravitones 
innse at The Stokes har oppstått grunnet strenge opptakskrav og plass til få medlemmer i sitt band, og at 
dersom nye studenter ønsker å drive med musikk og vise dette frem for linjeforeningen, har de ingen 
andre alternativer enn å opprette et eget band. Dersom de ønsker en særstilling som et band bør bandet 
ha plass til flere medlemmer.  

 



 
The Stokes har nå sendt en e-post der de ønsker å forbli en interesseorganisasjon men siden de ikke 
mottar noe støtte fra Nabla, ønsker de å være økonomisk uavhengige. Styret mener at dersom de ønsker 
å være økonomisk uavhengige må de i så fall trekke seg ut av Nabla som linjeforening. Dette vil føre til 
at Gravitones får prioritet til å ta opp medlemmer på opptaksmøter i regi linjeforeningen, mens The 
Stokes kan ta opp medlemmer selvstendig gjennom andre kommunikasjonskanaler.  Det vil også 
medføre at The Stokes ikke kan promoteres av linjeforeningen på lik linje med Gravitones på Nablas 
nettsider, eller spille på større arrangementer slik som immball eller jubileet.  

 
 
x. Eventuelt Alle 

Lise: Det er blitt frigjort midler som tidligere sto oppført under Maxwell Muntre Musikanter. Det er 
ønskelig å ha noe helt konkret å bruke disse pengene på. Slik det ble diskutert under pkt. 9 vil noen av 
disse pengene brukes på fysikkland, slik at vi kan vise til noe konkret bi har brukt midlene til. Blant 
forslagene til bruk av resterende midler var å sette inn på fondet, eller kjøpe inn aggregat eller nnet 
utstyr som ofte må leies inn i sammenheng med arrangementer.  

 
xx Fremover  Alle 

Fadderperiode.  
 

 

 
 
 

 


