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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Martine: Har åpnet utested i barnehagen og vært der oppe og passet på en del kvelder. Vært med på så mye som mulig i
fadderperioden med herlige fadderbarn. Kjempejobb av alle faddere og særlig Jørgen og fadderkom! Hatt møte med The
Stokes og The Gravitones ang. hvordan vi gjør det fremover. Arrangert infomøte for undergrupper. Svart på henvendelser i
hytt og pine og kost meg helt ekstremt  tross et program 24/7!
Helena: Har vært med på fadderperioden. Vi har fikset sofaer til minglerommet i B3. Ellers går mye av tiden til
organisatoriske oppgaver som både nestleder og jubsjef. Planen er satt for jubileet. Et av prosjektene begynner å ta form. Her
går det hvertfall mye i mailing, møter med jubstyret osv. Har planlagt intervjuer neste uke med potensielle nye jubkom
medlemmer.
Jørgen:  Har arrangert fadderperiode, som har opptatt det meste av min tid. Setter i gang med fullstendig plan for opptaket
snart. Har også behandlet et par henvendelser angående bokskap.
Lise: Har vært fadder for en herlig faddergruppe, og vi har vært på mange utrolig flotte fadderarrangement. Jeg er også
utrolig imponert over barnehagen. Videre har jeg jobbet med økonomien til Nabla og skrevet regnskap både på papir og
digitalt. Har også skrevet vaskelister og bestemt kontortider fremover. Var på infomøtet for komiteer og interessegrupper.
Videre har jeg og Helena hentet 4 gratis sofaer til fysikkland, med god bærehjelp fra Marthe og Rut.
Rut: Har deltatt på mange gode fadderarrangementer, all ære til Jørgen og fadderkom for en meget bra arrangert
fadderperiode! Ellers organisert litt i forbindelse med representantene fra TÅGEKAMMERET som kommer på besøk til oss
neste uke. Hatt møte med nestleder i Educom for å få planlagt høsten. Educom har arrangert motivasjonsforedrag for de nye
førsteklassingene. Presentert Educom på infomøte for undergrupper. Hjulpet Helena og Lise med å få på plass sofaer på
Fysikkland.
Marthe: Har hatt en heidundrande fadderperiode og har kost meg masse! Har hatt første BN-møte for semesteret, hvor vi
planla intervjuer og opptak til neste uke. Har svart på en fin mengde henvendelser om stillingsannonser på nabla.no. Har
bistått med planlegging og påmelding til Bearing Point på torsdag, og blestet for DNV GL. Vært på infomøte for
komiteer/interessegrupper, og hjulpet til med å bære sofaer til fysikkland.
Magnus:. Har hatt en vill fadderperiode! Var med og holdt arrkom-posten under bar til bar. Har prøvd å fikse lokale til
styrevors, sendt ut immballinvitasjon til eksterne styrer, fordelt evt. ekstra styreplasser og blestet, planlagt og startet innkjøp
til Snøhetta. Har også fått ordnet slik at arrkom skal ta over styringen over løpeklubben, da de manglet ansvarspersoner.
Deltok i tillegg på møte med the Gravitones og the Stokes.
Emma: Har arrangert flere ting for kjellerstyret i sammenheng med fadderperioden, blant annet abc-fest, fretex-fest og
ølstafett. Jeg har også presentert kjellerstyret på infomøtet og begynt å planlegge kjellerstyreopptaket.

Andreas: Fikset et par serverproblem som førte til error 500. Registrert brukere på nabla.no, håndholdt førsteklassinger
gjennom registreringsprosessen og funnet en del bugs som skal lukes vekk snart. Har kost meg i fadderperioden og har troa
på dette kullet! Fått mange søkere til webkom også.
Bendikte: Har kalt inn til første redaksjonsmøte som avholdes torsdag. Planlagt en hektisk høst. Sneket meg med på
fadderopplegget og kost meg stort som oldefadder.

1              Godkjenning av dagsorden
Alle
2
Ris og ros
Alle
Ros: Fadderkom, fadderbarn, faddere for fadderperioden i sin helhet.
Ros: Helena, Rut, Lise og andre som har hjulpet å forbedre fysikkland.
Ros: Arrklom for forberedelser til immaatrikuleringsball.
Ros: Edukom for arrangert motivasjonsforedrag
Ros: NV-fakultetet for å bytte HMS-kurs slik at det ikke kolliderer med eget immatrikuleringsball.
4

Kompendiesalg
Håkon
Excom står bak salg av kompendier, og inntektene går til ekskursjonsturen. Det vil både være slag utenfor
forelesningssaler og utenfor kontoret. De eneste som kan selge kompendier er styret eller de som er gitt tillatelse
av Excom til å gjøre dette. Det er nå mulig å kjøpe kompendier over vipps. Send penger til “Nabla
Kompendiesalg”, eid av Excom kull 15. Kjøperen vil få en valgmeny, der man velger hvilket kompendium man
kjøper. Selger må se over kvitteringen. Det er fremdeles mulig å kjøpe kompendiet med kontanter. I så fall må
kjøpet føres opp i perm som står ved kontantkassen til Excom.
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Oppsummering fadderperioden
Jørgen
Oppsummering og tilbakemeldinger angående fadderperioden, i tillegg til orientering om tilbakemeldinger som
allerede har blitt gitt angående faddergruppene. Dette vil bli ytterligere vurdert under evalueringsmøte med
fadderkom og faddergruppene. Styret har for øvrig merket seg at det ikke lenger er sikkert at det er nødvendig
med valg av faddergrupper, da det virker som størsteparten av førsteklassingene er “likere” i interesser enn de har
vært tidligere. I tillegg bør en se på hvordan man setter sammen fadderne i grupper, og muligens også begrense
antall bestefaddere.
Opptaket
Jørgen
Orientering om foreløpig plan for gjennomføring av opptaket, i tillegg til diskusjon angående eventuelle
endringer på opptaket i forhold til i fjor. Ved informasjon angående opptaket, skal vi til tross for at vi oppfordrer
alle til å delta, sørge for at det kommer frem at opptaket er frivillig, og ikke  et krav for å delta i linjeforeningens
aktiviteter.
Mediehåndtering og styrets rolle opptaket
Martine
All kontakt med media angående opptaket skal gå gjennom Martine. Hun vil være plassert på opptaksplenen
foran Hovedbygget. Styret skal forøvrig støtte nullvektorer som trenger hjelp under opptaket.
Nablashop (daljer, gensere, pins, slipsnål/mansjettknapper?)
Martine
Vi trenger å få en oversikt over beholdningen til Nablashop, og bestille eventuelle mangler. Lise og Helena
legger ut et dokument for bestilling. Genseren bli lik den som har vært de to foregående årene. Dette bestilles opp
etter kranglemøtet. Det er fremdeles et ønske om å bestille slipsnål og mansjettknapper i Nabla-style.
The Gravitones retningslinjer
Martine
Det ble gjennomført et møte med The Gravitones og The Stokes fredag 26. august der styrets retningslinjer for
hvordan de styret og bandene skal forholde seg til hverandre som medlemmer av linjeforeningen.
Mediekom
Martine
Martine, Benedikte, Marthe og Rebecca ble invitert til et møte der det ble tatt opp å samle skråttcast, redaksjonen,
prokom til én komite, kalt Mediekom, for å forenkle samarbeid og utnytte ferdigheter på tvers av komitéene. Det
blir gjennomført en prøveordning dette semesteret, der vi lar disse komiteene og interessegruppene jobber tettere
sammen, og i noen grad dele  på medlemmene sine.
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TÅGEKAMMERET
Rut
Mandag 4.september får vi besøk av fem dansker fra TÅGEKAMMERET, en “linjeforening” ved Det
Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Rut og Siv har ordnet opplegg for å underholde dem
gjennom uken, blant annet Lyche, Edgar, tur til estenstadmarka, og grilling.
Utstyr the Gravitones/The Stokes
Helena
Tenker å bruke maxwell sine penger på utstyr gravitones og stokes trenger. Dette er utstyr de vanligvis leier, så
dette vil gagne oss senere. De skal skrive en prioritert liste over hvilke ting de trenger, hvor mye de koster og
hvorfor det ene er prioritert over det andre. Dette skal både stokes og gravitones lage liste på sammen. Styret skal
så når de har fått lista diskutere hvilken ting de ønsker å bruke pengene på. Bassforsterker er kjøpt allerede, er ca
18 900 kr igjen.
Eventuelt
Alle
Emma: Bør vi åpne to avdelinger til alle arrangementer på Barnehagen? Sørg for å booke to til større
arrangementer der vi forventer mange, men ellers start med én og håp på muligheten til å åpne en til dersom det
er nødvendig.
Magnus: Løpeklubben er i ferd med å legges ned, da de ansvarlige ikke lenger har noen interesse for det.
Arrkom tar over ansvaret for løpearrangementene og treningene som løpeklubben har hatt ansvar for tidligere.
Marthe: BN er dobbeltbooket, og siden Accenture er vår viktigste bedrift vil deres påmelding åpne før BEKK
sitt.
Helena: JubKom får kontaktlister til uteksaminerte fysmattere, men ønsker å få et arkiv eller en oversikt over
fysmat alumni, som bør inviteres til senere jubileer.

