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Saksnr. Sak
Ansvarlig
0
Runde Rundt Tastaturet
Alle
Martine: Vært med på fotografering til årboka og årets julekort. Delt ut diplomer og pins til førsteklassinger. Hatt
sosialkveld og oppsummeringsmøte for ansvarshavende i barnehagen med reddkjellerne. Deltatt på møtet med linjelederne
ang. hva vi skal samarbeide om, og hvordan vi skal organisere oss på de fremtidige kjellerne. Sendt ut påmelding til kick-off
for gruppeledere og gallamedlemmer. Planlagt medarbeidersamtaler for styret. Hjulpet til litt her og der.
Helena: Vi har hatt et felles jubkom møte, samt så har jeg hatt et møte med jubstyret. Har deltatt på arrangement sitt møte.
Det er mye som skjer i jubkom om dagen, og kan dessverre ikke røpe alt, men vi jobber med å videreutvikle arrangementene
og prosjektene.. PR jobber med slippene, en promovideo til alumni samt plakater til arrangementene. Økonomi jobber med å
få sponsormidler, og siden sist har vi fått endel støtte (Wuhu!).
Jørgen: Fotografering med styret til årboken og julekort. Ellers intet utenom de ukentlig gjøremålene til sekretøsen.
Lise: Har deltatt på fotografering til årboka, åpnet påmeldingen til CERN-tur (hvor plassene gikk rykende raskt) og hatt
møte med økonomiansvarlig i BN og Jubkom ang mva i Nabla. Ellers har jeg fått med meg litt under UKA og hatt familien
på besøk.
Rut: Deltatt på fotografering med styret. Vært på harrytur til Sverige, god stemning! Organisert påmelding til TDC.
Planlegger tur til Århus sammen med Utfluks. Mailet litt angående Gløshaugenmesterskapet i sjakk.
Marthe: Har hatt BN-møte og endelig bestilt daljer. Har vært på fotografering til årbok og julekort, også har jeg hatt
samtaler med alle BN-medlemmer utenom de som nylig er tatt opp. Har hatt kontortid, ellers har jeg fått med meg litt av
UKA og hatt foreldre på besøk..
Magnus:. Deltok på fotografering med styret. Var med på Harrytur, hvor jeg holdt en quiz under bussturen hjem. Arrangerte
tapaskveld for Arrkom i kollektivet. Har fått satt opp tider til UKA-rundt. Fikk fylt opp plassene til Danmark-turen etter en
intens runde med headhunting.
Emma: Har vært med på fotografering med styret til årboka og årets julekort. Begynt å fordele ansvar med tanke på åpning
av kjelleren. Vært på drinkmiksingskveld med kjellerstyret for å lage eget drinkkart til vår avdeling på barnehagen.
Andreas: Vært på totalt 10 timers klatrekurs i løpet av forrige uke. Fordelt ansvar med tanke på julekalender mens resten av
webkom har lekt med seg med slack-bots. Fiksa noen bugs (og lagd noen nye sannsynligvis) som vanlig. Planlagt kreativ
kveld på kontoret nå på fredag, og kjøpt inn relevante varer fra Sverige. Ellers har jeg gjort sykt mye skole og ryddet
rommet, selv om mamma og pappa er på andre siden av kloden for tiden.
Bendikte: avholdt test/fest for redaksjonen. Sendt oktoberutgaven til trykk. Starta såvidt på julekortet, og også planlagt og
shoppa litt for noe annet relatert.
Postkom: Intet å melde.
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Ris og ros
Ros: Arrkom for friluftsarrangementer og harrytur.
Ros: De som har hatt ansvar for genserbestilling

Alle

4

Utdeling av pins, diplomer og nablagensere
Martine
Det er fremdeles mange pins og diplomer som må deles ut. Dette vil bli gjort samtidig som utdeling av
Nabla-genserene som har ankommet. Dette blir gjort mandag, onsdag og fredag uke 43, samt mandag og fredag
uke 44. Tidspunkter vil være samtidig som kontortid for de dagene det er det. Tidspunkt for onsdagen vil komme
senere. Lise legger ut et innlegg som informerer om betalingsfrister og priser for genserene.
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Orientering: Ny leder i The Gravitones
Sindre Stenen Blakseth er ny leder i The Gravitones. Arvid Lyngstad er ny nestleder.
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Sosiale medier
Martine
Det ble gjort et forsøk på å bruke Gobi under fadderperioden, men aktiviteten på kontoen døde raskt igjen.
Dersom vi ønsker å puste liv i kontoen igjen, kreves det i det minste at styret bruker den aktivt. Det vil likevel
være vanskelig, da det er så få nablakomponenter som har appen på telefonene sin.
Vi vil heller prioritere å øke aktiviteten på de kontoene vi har i andre sosiale medier. Samtlige i styret
skal ha lagt ut en instastory, helst styrerelatert, på nablakontoen.
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Orientering: Felles kjellerdrift
Martine
Martine har igjen vært på med reddkjellerne, og de andre kjellerne på Gløshaugen. Alle kjellerne vil være
registrert under en paraplyorganisasjon med ett organisasjonsnummer, men de enkelte kjellerne vil driftes på
egenhånd.
Det er også satt i gang arbeid med å sette sammen organisasjonen Kjellern. Før arbeidet kan starte for
fullt må organisasjonen ha et styre. Dette styret vil bestå av seks personer, fra linjeforeningene Janus, HC og
Nabla. Alle linjeforeningene må ære representert med minst én person, helst to. Å være en del av dette styret vil
innebære mye ansvar og arbeid. Emma velger ut to personer som skal være våre representanter i Kjellern-styret,
på bakgrunn av hvem i det nåværende kjellerstyret hun mener kan ta på seg denne oppgaven.
Reddkjellerne vil legge ut en drive som kan brukes som informasjonsbank, slik at de ulike kjellerne kan
få hjelp med å starte drift på egenhånd. Organisasjonen Reddkjellerne vil legges ned etterhvert som deres
funksjon ikke lenger trengs.
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Betalingssystem på nettsidene våre
Helena
Helena har i sammenheng med jubileet sett nytten ved å ha et betalingssystem på nettsidene våre. Dette ville også
vært nyttig til Nablashop og for arrangementene våre. Å sette opp et betalingssystem er ikke noe Webkom kan
gjøre på egenhånd. Andreas skal derfor ta kontakt med websjefer på andre linjer der de har et betalingssystem på
nettsidene sine, for å finne ut hva som kreves for at vi kan få det på egne sider.
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Lagerstatus
Siv-Marie
Postkom setter i gang rydding av lageret i dag. De har foreslått å gå bort fra å ha en nøkkel som henger
tilgjengelig for alle på Nablakontoret, og heller bytte til en kodelås slik at kun styret, postkom, eller eventuelle
andre som skulle ha bruk for det får tilgang til lageret.

x.

Eventuelt
Alle
Magnus: Styret har reservert plasser til Joulebohret, og må melde fra dersom de ikke har anledning til å delta.

xx

Fremover
Nablas løpedag under Uka Rundt 26. oktober

Alle

xxx

Kritikk av møtet
Mange som ikke sitter klare til møtestart klokken 12.15.

Alle

Martine

