
Styremøte i linjeforeningen Nabla   
11/10/17 

Dag/dato: Onsdag 11. oktober 
Tid: 12.15 
Sted: Berzelius 
Til stede: Helena Koch Haugane, Lise Eder Murberg, Andreas Bolstad, Martine Lysebo, Emma 
Cherrie, Jørgen Riseth, Stig-Martin Liavåg, Benedikte Emilie Vindstad, Rut Pernille Vatnedal. 

 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Martine: Arrangert chillekveld for styret. Representert Nabla på bypremieren til UKA, veldig gøy! Deltatt på momskurs 
med Lise. Skrevet 100 diplomer for årets Nablaopptak. Postet innlegg og skrevet dokument angående kjelleravgjørelsen. Satt 
kjellersjefene i HC, Janus og Nabla i gang med å sette opp utestedet vi skal åpne i barnehagen, og laget en 
organisasjonsbeskrivelse til dem. 
 
Helena: Vært på møte med arrangementgruppa, samt hatt et fellesmøte med hele jubkom. Tentativ beskrivelse for alle 
arrangement er nå i boks. Vi jobber godt i alle undergruppene nå, så ting går fremover (som er veldig motiverende for alle!) 
På lørdag ble jeg, noen fra jubkom samt en av underholdningsinnslagene filmet av Prokom (takk for at Prokom aaaalltid 
stiller opp!) som skal være et av slippene fra jubileumssiden neste uke. Har også vært på styremiddag på søndag, også har 
jeg og Lise bestilt Nablagensere.  
 
Jørgen:  Den siste uken har vært ganske rolig styremessig, så har i hovedsak bare bestått i å sende mail og skrive på 
referater. Koste meg masse på chillekveld søndag. 
 
Lise: Vært med å bestille Nablagensere. Var på momskurs med Martine og har snakket med BN-økonomiansvarlig om 
moms i Nabla. Videre har vi levert moms-rapport for juli og august. Var også på styremiddag, noe som var veldig bra!  
 
Rut: Hatt møte med Educom og fått satt i gang de nye medlemmene med ulike prosjekter. I gang med å planlegge et litt 
større foredrag til våren. Har skrevet utkast til e-post som skal sendes ut til utvekslingsstudenter i matematikk og fysikk. 
Educom har tatt bilde til årboka. Vært statist på Jubkom-innspilling. Hatt en særdeles bra chillekveld med resten av styret!  
 
Marthe: I grunn ganske rolig for meg denne uka, hatt vanlig BN-møte med fotografering til årboka. Er i full gang med å 
planlegge våren nå. Også vært på styremiddag, og ordnet litt nabladaljegreier med Emma. 
 
Magnus:. Har fordelt overskudd fra Snøhetta og immball på kommende prosjekter. Har organisert et nabla-team til 
UKA-rundt. Har forøvrig jobbet med å ta igjen litt skole, og var med på tidenes koseligste styremiddag.  
 
Emma: Arrangert internfest for kjellerstyret vårt pluss chemie og janus sitt. Arrangert koietur for kjellerstyret. Signert 
kontrakt for sammarbeid på barnehagen. Hatt møte med bla. kjellersjefene til chemie og janus for å planlegge drift av kjeller. 
Ordnet litt diverse nablashopting med Marthe. Har også vært med å filmet et underholdningsinnslag til jubileet!  
 
Andreas: Har hatt møte med webkom hvor jeg fikk fordelt endel arbeidsoppgaver, blant annet julekalender og jub-forside. 
Har brukt litt for mye tid på å leke meg med databaser, og har ellers kost meg på styremiddag og prøvd å jobbe med skole 
innimellom. 
 
Bendikte: Har arrangert vellykket layout/velkomstkveld for redaksjonen. Vært på kjempekoselig middag med resten av 
styret. Er i full gang med oktoberutgaven, mye tidligere ute enn noen gang før! 



2 Ris og ros Alle 
Ros: Martine for å ha hostet koselig middag 
 

4 TDC Aspire Rut 
Nabla har fått gratisplasser til TDC Aspire. Vi kommer til å legge ut disse plassene på nettsidene våre, og 
reklamere for de gjennom facebooksiden vår. 
 

5 Nablabanken Martine 
Martine har opprettet en drive som skal inneholde filer som bør oppbevares over lang tid, og som tidligere har 
blitt flyttet videre til ny drive hver gang et nytt styre har tatt over. Typisk innhold her vil være diplomer, oversikt 
over alumnistudenter og æreskomponenter, erfaringsskriv, etc. tilgang vil overføres til nytt styre hver gang det 
velges. I tillegg kan tilgang bli gitt til f.eks. Postkom eller andre som skulle ha bruk for det. 

 
6 SKE-dato Martine 

26. februar er fastslått som årets SKE-dato. Dersom vi hadde plassert datoen tidligere kunne det blitt vanskelig å 
få revymedlemmer til å delta. Forøvrig vil SKE plassert på denne datoen sparke i gang jubileet. 

 
8 Medarbeidersamtaler Martine 

Medarbeidersamtaler For styret vil bli gjennomført fredag 20. oktober. 
 

9 Tur til Aarhus Rut 
Billetter til Aarhus-turen for å besøke TÅGEKAMMERET legges torsdag 12. oktober 12.00. 
 

11 Oppdatering om-, og finansiering av Kjeller’n Emma 
Martine og Emma har vært i et møte med HC og Janus angående arbeid rem mot åpning av kjelleren. Nytt navn 
blir “Kjeller’n”. Kjellerstyret trenger startkapital for å sette i gang kjelleren igjen, og kjellerstyret blir derfor 
tildelt et større beløp til neste år. 
 

13 Slipsnåler ++ Marthe/Emma 
Det er blitt lagt frem et forslag for design av slipsnåler og mansjettknapper. Besluttet å bestille 50 slipsnåler og 
mansjettknapper i samme farge som Nablapins; sølv og blå. Etter disse er lagt ut for salg, bør det vurderes om det 
er interesse for øredobber og smykker i samme stil. 

 
x. Eventuelt Alle 

Rut: Petter Evju Skanke hadde sendt mail til linjeforeninger på Gløs og spurt om vi kunne blæste for 
NASA-foredrag. Styret er for dette. 
Stig: Postkom-medlemmer mangler tilgang til kontoret. Ber om at tilgangslisten blir sendt inn til byggsikring 
igjen. 

xx Fremover  Alle 
Harrytur, høstnatt i naturen og UKA. 
Styret vasker kontoret fredag klokken 15, og NV-kjøkkenet neste onsdag. 


