Styremøte i linjeforeningen Nabla 
25/10/17

Dag/dato: Onsdag 25. november
Tid:  12.15
Sted: R20
Til stede: Andreas Bolstad, Helena Koch Haugane, Martine Lysebo, Lise Eder Murberg, Alexander
Edin Varegg, Marte Brevig, Magnus Halvor Hallaråker, Emma Farstad Cherrie, Rut Pernille
Vatnedal, Benedikte Emilie Vindstad, Jørgen Riseth
Saksnr. Sak

Ansvarlig

0
Runde Rundt Tastaturet
1              Godkjenning av dagsorden
2
Ris og ros
Ros: Alle som stod på stand for TV-aksjonen
Ros: Alle som har donert penger til TV-aksjonen
Ris: Styret for å ha vært dårlige til å bruke instatory.
Ros: Martine for å jobbe for å få 40%-sprit på Kjellern
Ros: Jørgen for å ha jobbet hardt med vedtektene.

Alle
Alle
Alle

4

Generell tilbakemelding ang møter fra medarbeidersamtaler
Også viktig med de små gjøremålene og pliktene, slik som å være på tide, RRT osv.

Martine

5

Oppdatering Kjellern organisasjonen og vedtektene
Organisasjonen Kjellern er nå opprettet.

Martine

7

Eldre trinn mer med, hvordan?
Martine
Det er som tidligere høyest deltakelse blant de lavere trinnene på Nabla-arrangementer. Arrkom har hatt noen
arrangementer der det har blitt med komponenter fra øvre trinn. Vi bør forsøke å få til arrangementer slik at også
de eldste blir med på arrangementer av Nabla, spesielt i forkant av jubileet.

8

Innlegg på Nablasiden på face
Martine
Mange innlegg som skal til facebooksiden vår, og styret er for trege med å godkjenne innleggene. Forøvrig har vi
fått tilbakemeldinger på at noen synes det kommer spam i Nablagruppen facebook. Forsøk å holde oss til å blæste
for arrangementer kun én gang, og alle påminnelser om betalinger, frister bør sendes på mail og ikke postes på
facebook.

9

Hva vil vi utrette dette året?
Martine
Martine ønsker at samtlige skal tenke over hva vi allerede har utrettet i løpet av året, og er det noe mer vi ønsker
å få til i løpet av året, slik at vi kan gå ut og føle at vi har gitt et nytt bidrag til linjeforeningen.

10

Representasjon av Nabla i utlandet
Rut
Gjengen som skal til Aarhus. De jobber også med å bygge relasjoner med linjeforeninger. Vil det være mulig i
fremtiden å få noe økonomisk støtte til slike reiser?

13

Økonomi Planck OFF
Alexander
Planck OFF-trofeet smeltet ved overrekkelse, og Prokom trenger støtte for å reparere det. Siden midlene til
Planck OFF i utgangspunktet kommer fra Jubkom, så står de før oknomisk støtte til dette

x.

Eventuelt
Alle
Magnus: Vil nytt PA-anlegg som tidligere har blitt diskutert være tilgjengelig til JouleBohret? Musikalsk forum
har kontaktet Lise og sagt at de ønsker å bruke lenger tid på å finne et bedre anlegg og miksebord, i tillegg til å
søke mideler andre steder enn
Benedikte: Styret må forberede julekalenderinnslaget. Alle skal skrive 100 ord om julen sin innen 18. november.
Fremover
Alle
Nablas løpedag under UKA Rundt.
Nytt Nabladet.

xx

