
Styremøte i linjeforeningen Nabla   
04/10/17 

Dag/dato: Onsdag 4. oktober 
Tid: 12.15 
Sted: R Berzelius 
 
Til stede: Lise Eder Murberg, Andreas Bolstad, Stig-Martin Liavåg, Helena Koch Haugane, Martine 
Lysebo, Rut Pernille Vatnedal, Benedikte Emilie Vindstad, Emma Cherrie, Jørgen Riseth 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Martine: Vært i møte med alle linjeledere og kjellersjefer ang. hvordan vi skal drifte av kjellerne og hvem som skal være 
hvor. Fornøyd med at vi skal dele med HC og Janus! Janus sitt immball var veldig kos! Bildetagning til årboka har jeg deltatt 
på, og fått litt mat når foreldrene mine var på besøk. Gruppeledermøtet gikk fint for seg mandag. Jeg og Emma har hatt møte 
med HC for å bestemme hvilken kjeller vi skal være på. Deltok på linjeledermøte og K2K tirsdag. 
 
Helena: Vært i møte med 3 av komitémedlemmene for å planlegge et par av arrangementene i jubileumsuken. Vært i møte 
med BN og økonomigruppa. Prosjektgruppen har arrangert bildetagning for alle interessegrupper og komieer i Nabla som 
skal bli brukt til årboken. Hatt jubstyremøte der vi tok opp flere saker og vedtok budsjettet. Har endelig fått bekreftelse og 
nesten ferdigstilt to av arrangementene selv. Alle i arrangementgruppen har frist til søndag der vi skal ha et førsteutkast av 
alle arrangementer. PR skal ha et slipp av årboka på facebooksiden i dag. Webkom har startet å lage nettside til jubileet. En 
tentativ blesteplan for høsten er nå ferdigstilt.  I tillegg har jeg vært på Janusimmball, bestilt Nablagensere sammen med Lise 
og deltatt på gruppeledermøte.  
 
Jørgen:  Skrevet ferdig resterende referater. Hentet en del stæsj fra lageret for folk som fikk skapene sine klippet. 
Janusball<3  
 
Lise: Har vært på Janus sitt immball, noe som var utrolig gøy. Videre var jeg på gruppeledermøtet, deltok på 
fotograferingen, har jobbet med prosjekter i jubkom og vært med på opplæring av nye i bryggelauget. Ellers har jeg jobbet 
med regnskap og bilag for september, og betalt regninger.  
 
Rut: Deltok på Janus immball, kjempegøy! Representerte Educom på gruppeledermøte. Deltatt på bedpres med McKinsey 
og hatt kontortid.  
 
Marthe: Jeg har vært en tur hjemme, veldig deilig. Ellers har jeg vært på gruppeledermøte og vært på kontoret da vi fikk 
besøk av Elin Hauge fra Evry. 
 
Magnus: Var med på møte med undergruppen for Joulebohr. Skrev dikt som gave til Janus, og var med å reppe Nabla under 
ballet. 
 
Emma: Har vært på møte med linjeledere og kjellersjefer ang. drift av kjellerne. Har hatt første møte med Kjellerstyret 
17/18 og planlagt flere arrangement. Deltok på Janusball!  
 
Andreas: Var med på Janus’ immball og dro hjem litt tidlig.. Hadde workshop med webkom dagen etter, og det var svært 
populært blant medlemmene! Begynte sånn smått med jubkomside, men fortsatt veldig mye igjen ettersom vi valgte å lage 
en side fra scratch. Fikset mailliste til gruppeledere på webkommøte på mandag, og justert endel innstillinger slik at færre 
skal ha problem med å sende/motta mail nå. 
 



Benedikte: Janus’ immball, gruppeledermøte, funnet septemberutgaven på Dragvoll 
 
Postkom: Hjalp til med Nabla-fotografering søndag 1. oktober.  
 
2 Ris og ros Alle 

Ros: Martine og Emma for tilstedeværelse og innsats under Reddkjellerne-møte. 
4 Slack Jørgen/Martine 

Jørgen og Martine ønsker å utnytte slack som kommunikasjonskanal i stedet for facebook. Slack har flere 
funksjoner som kan gjøre det enklere å få tak i informasjon som er relevant i ulike situasjoner. Forslaget støttes, 
og slack vil bli opprettet for Nablastyret. Det vil bli gjort en gjennomgang av ulike funksjoenr ved neste 
styremøte. 
 

6 Oppdatering “Mediekom” Benedikte 
Det er tidligere blitt lagt frem et forslag om å sla sammen Redaksjonen, Prokom og Skråttcast til én kommité kalt 
Mediekom. Det det skulle gjennomføres en prøveperiode med økt samarbeid mellom komtéee, og det skulle 
arrangeres en samling for å diskutere relevante prosjekter som de tre komitéene kunne gått samme om. Slik det er 
nå har det vært lite initiativ til å få gjort noe av dette i de ulike komitéene. . Forøvrig kan en konsekvens av å 
samle alle i en så stor komité gjøre at de enkelte medlemmene mister noe av ansvarsfølelsen rundt arbeidet sitt. 
Benedikte er derfor skeptisk til prosjektet i sin helhet. Det bør likevel nevnes at dette ikke egentlig kan kalles for 
prøveperiode, og dersom noen velger å ta initiativ for å få prosjektet i gang, er styret fremdeles åpne for idéen.  

 
8 Linjeledermøte Martine 

Martine har deltatt på linjeledermøte, der hun har blitt orientert om ulike sit-kurs som tilbys. Vi kan med fordel 
utnytte oss av disse tilbudene, f.eks. stressmestringskurs eller kurs i møteledelse. Det vil også være mulig å få 
tilbud om individuell veiledning. Forøvrig ønsker medlemmene i linjelederforumet å få gjennomført et kurs i 
HMS og risikovurdering for store arrangementer. 

Linjelederforumet ønsker forøvrig også å utnevne en talsperson som kan prate med media på vegne av 
linjeforeningene, når ulike medier ønsker å lage oppslag om de ulike linjeforeningene. 

Det er fremdeles et ønske om å arrangere “En psykt vanlig uke” til neste år. Emma og Lise ønsker begge 
å bidra til dette, noe som vil bli meldt inn til de som står bak arrangementet. 

 
9 Linjeforeningsverdier Martine 

Martine la frem forslag om at Nabla skal vedta “linjeforeningsverdier” eller et motto, slik flere andre 
linjeforeninger har. Styret ble bedt om å tenke på hvorvidt dette er noe vi kunne tenke oss, og i så fall, hva disse 
kan være 

 
11 Kjelleren Martine/Emma 

Martine og Emma har vært på et møte med Reddkjellerne. Det ble her presentert for linjeforeningene hvor mye 
arbeid som kreves for å starte opp et eget utested, og hvilke fordeler det gir om kjellerne organiseres i en 
paraplyorganisasjon. Under diskusjonene var det fremdeles mange av linjene som ønsket selvstendig drift.  

Det ble i tillegg diskutert hvorvidt noen av kjellerne ikke skal gjenåpnes igjen. Dette vil føre til at 
prosjektet i sin helhet vil koste mindre, men at leien på kjellerne vil gå noe opp. Dersom noen av kjelelrne ikke 
blir gjenåpnet, innebærer det at ulike linjeforeninger må slå sammen sine kjellere. Det ble besluttet at Nabla, HC 
og Janus vil dele kjeller i Herman Krahgs Vei 18 <3 Emma og Martine kommer til å publisere et dokument som 
forklarer for Nablas medlemmer, hvorfor denne beslutningen er tatt. 
 

12 Diplomer fra opptaket Martine 
Diplomer fra opptaket vil bli delt ut under kontortid i uke 41. 
 

13 TÅGEKAMMERET Rut 
Tågekammeret har invitert inntil 8 Nablakomponenter til å komme på besøk til Aarhus 8.-12. november. Utflux 
og styremedlemmer som ønsker å dra vil bli prioritert. Deretter prioriteres komponenter fra yngre årstrinn, slik at 
det blir lettere å arrangere til neste år. 


