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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Martine: Planlegging og organisering rundt opptak og immball har tatt mye av min tid, da det også oppsto noen uforutsette
utfordringer. Til tross for alt syns jeg begge deler ble gjennomført med glans! Andre immball var også gøy å få med seg!
Deltatt på PostKom-møte. Arrangert og deltatt på ansvarlig vertskapskurs i forbindelse med Reddkjellerne. Jeg har fått æren
av å være med på ProKoms herligste filmprosjekt. Å stå i baren under kjellerstyreopptaket var artig, samt å være med på
Skråttcast intervjuer.
Helena: Som vanlig planlegger jeg jubileet med jubkom. Jeg har representert jubkom i flere møter. PostKom har sett på den
tentative planen. PR har hatt promofilm på immballet og slipp av Facebook-side. De andre undergruppene jobber bra.
Gjennomfører intervjuer til jubkom nå. Ellers blir det nestlederoppgaver som stadig dukker opp. Har vært på noen immball,
og Nabla sitt var sååå bra! Takk for at jeg får bidra til et fellesskap som dette.
Jørgen:  Gjennomført opptak, vært på eget ball, vært på Berg-ball, ryddet opp i det som er igjen fra fjorårets skapklipping.
Skal på HC-ball på tirsdag.
Lise: Jobbet med økonomien, skrevet på regnskapet, betalt regninger etc. Vært på opptaket og eget immball. Har også vært
på Delta, Erudio, Leonardo og HC sitt immball.
Rut: Hatt en veldig bra uke med eget immball, samt immball til HC, Online, Aarhønen og Abakus. Hatt tre kjekke dager
sammen med representantene fra TÅGEKAMMERET. Gjennomført intervjuer med søkere til Educom. Hjulpet til på
opptaket og med å lage til og rydde etter styrevors før eget immball.
Marthe: Vært på immball ti Nabla, Delta, Timini og HC. Hatt intervjurunder samt gruppeintervjuer med alle søkere. Ordnet
en del administrative ting ift. påmelding og arrangering av bedpres.
Magnus:. Har arrangert topptur til Snøhetta og fått på plass til de siste detaljene til immballet. Hjalp til med opptaket. Har
holdt størsteparten av intervjuene til arrkom, og bestilt transport til Åre. Reppet Nabla på timinis immball.
Emma: Hjulpet til med opptak og feiret førsteklasse med immball på kvelden. Jeg har også representert Nabla på HC sitt
immball. Da Kjellerstyret angår har vi planlagt og gjennomført første del av opptaket og satt opp og planlagt intervjuer for
søkerne. Utrolig gøy med så  mange søkere! Har også vært på flere møter/ kurs i sammenheng med barnehagen, blant annet
ansvarlig vertskapskurs og SNOK kurs.
Andreas: Har holdt første webkommøte og delt ut oppgaver til alle på møtet, samt lagt en plan for hva som skal prioriteres
framover. (Jubside, øke lagringsplassen på server, osv) Ellers har jeg vært på immballet til Placebo, Abakus og HC. Og vårt
selvfølgelig, det var best <3. Har også gjort meg ferdig med opptaksintervju i god tid, og har en grei oversikt over hvem jeg
vil ha, selv om jeg ikke vet hvor mange som burde få bli med enda.

Bendikte: Har holdt møte for septemberutgaven. Vært på immball til Nabla, Berg, Leonardo og HC. Har holdt intervju for
nye atomspaltister.
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Ris og ros
Ros: Arrkom og alle bidragsytere til immatrikuleringsballet.
Ros: Alle som deltok på opptaket.
Ros: TÅGEKAMMERET for deres besøk til Trondheim.
Ros: Utflux som la til rette for TÅGEKAMMERETs besøk til Trondheim.
Ros: Arrkom for fantastisk snøhetta-tur.
Ros: Alle som bidro til kjellerstyreopptaket, deriblant de som vasket fra HC.
Ris: Eget kjellerstyret for å etterlate litt vel mye vask til HC.
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Skapklipping
Jørgen
Rask orientering angående skapklippingen som gjennomføres onsdag 20. september. I tillegg presisering at utstyr
som går tapt som resultat av dette er ingenting Nabla står økonomisk ansvarlig for.
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Utstyr til det musikalske forumet
Helena
Nablas musikalske forum har laget en liste over utstyr som ønskes kjøpt på vegne av Nablas  ulike
musikkgrupper. Dette er utstyr som stort sett brukes hver gang noen av dem opptrer, og det vil i lengden koste
mye dersom dette skal leies inn hver gang. Det er ønskelig å bruke pengene som er til overs fra Maxwells Muntre
Musikanter til dette.

6

Mailinglister internasjonale studenter
Helena
Siv-Marie har videresendt oss en mailingliste for utvekslingsstudener som studerer fysikk og matematikk. Det
har allerede blitt gjort noe for å innkludere disse i linjeforeningen, men det bør legges en plan eller defineres et
mål for hva som skal gjøres videre, dersom vi ønsker å fortsette med dette. Foreløpig bør det hvertfall sørges for
at de vet hvor vi holder til, og at informasjon om arrangementer også er tilgjengelig på engelsk.
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 Kort orientering jubileumsuken
Helena
Styret får tilgang til Jubkom sin Google Drive-mappe, slik at styremedlemmene kan få et inntrykk av hvordan
jubileet blir. Dette vil også gjøre det enklere for styremedlemmer å komme med innspill til hvordan jubileet kan
bli best mulig. Jubkom jobber opp mot bedrifter for å skaffe en hovedsponsor for jubileet.
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Konfidensialitetskontrakt BN og postkom/jubkom
Marthe
Jubkom opererer med egen økonomi, men for å få inn penger til jubileet jobber jubkom svært likt som BN opp
mot bedrifter. Det ville vært gunstig om økonomiansvarlig i Jubkom kunne fått innsikt i prisene på tjenester som
BN tilbyr bedrifter, men dette er vanskelig grunnet at dettte er konfidensiell informasjon. Løsningen blir å ta opp
Jubkoms økonomiansvarlig i BN. Dette gir også mening, da eventuelt samarbeid under jubileet fort kan
videreføres under BN etter at jubileet er over.
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Utsending av mail med stillingsannonser
Marthe
Enkelte bedrifter spør oss om vi kan sende ut mail til studentene våre angående sommerjobber. Dette er en
tjeneste vi kan gjennomføres, men det anbefales lagt til i tilbudslistene til BN, slik at vi også kan tjene penger på
dette.
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 Lageransvarlig
Martine
Postkom kommer til å rydde lageret, og kommer til å stille med en lageransvarlig som skal holde oversikt over
hvilket utstyr vi har på lageret, og hvem som eventuelt låner det. Blant utstyret har vi noe utstyr som kan leies ut.
Det er lagt frem forslag om at ProKom tar ansvar for utleie. De vil selv få pengene de tjener på å leie ut “eget”
utstyr, slik at de kan kjøpe inn annet utstyr de trenger. I tillegg vil de få en prosentsats av penger tjent på utleie av
annet utstyr eid av Nabla.

Alle
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Tilbakemelding pinsutdeling
Martine
Navnene som blir ropt opp under immatrikuleringsballet for å komme opp på scene og motta pins, har tidligere,
og i år vært de som har gjennomført og registrert seg under opptaket. Dette er av praktiske årsaker, da man ikke
rekker å få en oversikt over hvem som har betalt kontingent. Til neste år bør betaling av kontingent varsles om en
uke i forveien, med frist to dager før immball, slik at vi får ropt opp alle nye offisielle Nablakomponenter.
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Nestlederstillingen
Martine
Å sette sammen nestlederstilling og Jubkomsjef var en tabbe, da det å være sjef for jubkom allerede er et av de
største vervene du kan ta på deg i styret, og det vil derfor være umulig å utfylle nestelderstillingen på en god
måte, uten at det går utover eget liv og helse. Eventuelle ansvar som tidligere har vært nestleder sitt vil nå være
leders ansvar, og fordeles ut på resterende styremedlemmer.

