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20/09/17 

Dag/dato: Onsdag 20. september 
Tid: 12.15 
Sted: Nablakontoret  

  
Saksnr.   Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Martine: Ledet kranglemøte og i den forbindelse hatt gleden av å se alle som vil bidra aktivt i Nabla fremover! Arrangert 
opplæring i barnehagen for alle Gløshaugens nye håpefulle bartendere.  Hatt en samtale med Helena hvor vi ble enige om å 
stryke nestlederstillingen og la dens ansvar falle over på meg. Mailet, skravla og kost meg med nablakomponenter! 
 
Jørgen:  Renskrevet referater, kalt inn til evalueringsmøte for fadderperioden, i tillegg til styre-, og gruppeledermøter. Laget 
evalueringsskjema for fadderperioden. Gjort forberedelser til skapklippingen, og svart på en del henvendelser angående 
dette. 
 
Lise: Jeg har deltatt på PRIDE-paraden, hurra for kjærlighet! Videre ble jeg tatt opp i jubkom og var med på 
sosialkveld/tapaskveld. Har betalt regninger osv. Har også jobbet med førsteutkast av retningslinjer for utleie.  
 
Rut: Deltatt på kranglemøte og tatt opp fem nye medlemmer til Educom. Hatt møte med OpplevelsesVoll om mulig 
samarbeid.  
 
Marthe: Jeg har vært på kranglemøte og tatt opp 6 nye medlemmer. På fredag hadde vi kick-off med opplæring og middag 
på Lyche. Vært på UFO-tur og hatt kontortid. 
 
Magnus:. Tok opp 9 nye medlemmer på kranglemøte. Organiserte bussreise og oppsett av leir på UFO-turen. Har planlagt 
oppstartsmøte. 
 
Emma: Jeg har hatt intervjuer, vært på kranglemøte og tatt opp nytt kjellerstyre. Planlagt inn/ut-fest og organisert opplæring 
for nye KS. 
 
Andreas: Tatt opp 3 nye flotte medlemmer og hatt kom-i-gang-møte. Var på innflyttingsfesten til Benedikte. Fiksa 
komite-/interessegruppefordeling og hjulpet folk med å oppdatere komitesidene sine etter oppfordring fra Helena. Fikset 
endel småting.... mange småting. 
 
Bendikte: Tok opp 4 nye medlemmer, og forbereder septemberutgaven av nabladet til innsending til trykk. Har hatt møte for 
planlegging av oktoberutgaven og fordelt arbeid til denne. Planlegger velkomstkveld for de nye og testkveld. 
 
Postkom:  Tatt opp to nye medlemmer til komitéen. Hatt møte med Ingvild (BN) ang. spørreundersøkelse. Planlegger 
fotografering av komitéer. Planlegger lagerrydding.  
 
  



2 Ris og ros Alle 
Ros: Arrkom og ansvarlige for UFO-tur. 
Ros: Vetles bil for hederlig innsats under UFO-tur. 
Ros: Kranglemøtet og alle deltakende der. 
Ris: HC for å ikke kaste seg ut i et åpent forhold med oss på facebook. 

 
x. Eventuelt Alle 

Marthe: Noen bedrifter ring og spør etter alumnistudenter fra industriell matematikk. Dette er enda en grunn til å 
få et arkiv over alumnistudenter fra fysmat. Postkom er allerede i gang med dette arbeidet.  
 
Rut/Siv-Marie: Vi bør forsøke å invitere enda en internasjonal vennelinjeforening i løpet av høsten, slik at det 
blir lavere terskel for at de blir med på jubileet. De kan blant annet inviteres til jouletrebohrfest, joulebord, 
jouleverksted, eller andre mindre arrangementer.  
 
Emma/Martine: Onsdag 27. september skal Martine og Emma på et møte med reddkjellerne angående drift av 
kjellerne, når de åpner igjen. Det vil blant annet diskuteres: 

● Bør de enkelte linjeforeningskjellerne driftes separat, eller som en paraplyorganisasjon. 
● Bør antallet kjellere som gjenåpnes reduseres? 

Styret ønsker at det fra vår side fremmes følgende på møtet: Kjellerne driftes som en paraplyorganisasjon, da 
separert drift krever svært mye arbeid fra de enkelte linjeforeningene. Vi er også åpne for å dele kjeller med en 
annen linjeforening da dette hjelper på linjeforeningens økonomi, og det har forøvrig vist seg å fungere veldig bra 
på barnehagen. Det er ønskelig å returnere tilbake til vår gamle kjeller.  


