
 

Styremøte i linjeforeningen Nabla   
01/11/2017 

Dag/dato: Onsdag 1. november 
Tid: 13.15 
Sted: R Wöhler 
Til stede: Andreas Bolstad, Rut Pernille Vatnedal, Anne Holst Dyrnes, Magnus Halvor Hallaråker, 
Line Eder Murberg, Marte Brevig, Martine Lysebo, Emma Cherrie, Jørgen Riseth 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Martine: Deltatt på linjeledermøte. Vært på fondstyremøte. Planlagt og arrangert workshop for den nyoppstarta 
organisasjonen Kjellern. Deltatt på TDC og vært på Martin Garrix har jeg også. 
 
Helena: Prosedyren er det samme hver uke nå, der det går mye i å prøve og ferdigstille arrangementene, finne alle lokaler 
osv. Har hatt møte med jubstyre, der vi har satt prisene til alle arrangementene i jubileumsuken, og satt alle påmelding-og 
betalingsfrister til både Nablakomponenter og alumni. Har også delt ut Nablagensere.  
 
Jørgen:  Delt ut Nablagenser til de som trenger. Jobbet med arbokssiden til fadderkom, og ellers vært sekretær. Vært på 
TDC.  
 
Lise: Hatt kontortid, både fredag og mandag. Sjekket hvem som har betalt gensere. Vært på fondstyremøte. Ellers har jeg 
jobbet med film til jubileet og CERN-tur for andreklasse. Videre har jeg betalt litt regninger osv.  
 
Rut: Deltatt på del to av SiT-kurs i møteledelse og møtefasilitering. Hatt medarbeidersamtaler med mine vakre 
mEducommere. Fikset litt småting angående Nablas påmelding til TDC og deltatt der selv. Arrangert planleggingsmøte med 
de som drar til Aarhus. Hjelpt til med utdeling av Nablagensere. 
 
Marthe: Vært med på TDC Aspire, delt ut Nablagensere, hatt BN-møte, planlagt årbok-siden til BN, ordnet litt diverse til 
påmelding på bedpres.  
 
Magnus:.Arrangerte nablas deltakelse på UKA-rundt. Det ble fett! Var hjemme i helgen for å feite meg opp til vinteren. Har 
vært med på planleggingsmøte om Aarhus og Joulebohr.  
 
Emma: Planlagt halloweenfest og sosialkveld for prokom, redaksjonen og skråttcast på barnehagen. Hatt kontortid og delt ut 
gensere. Vært på møte med postkom for å snakke om hvordan vi kan få eldre kull mer med. Også har jeg deltatt på TDC og 
vært på Martin Garrix.. 
 
Andreas: Endelig ferdig med webkoms årbokting. Planlagt ny workshop for webkom og vært litt IT-ansvarlig i det siste.  
 
Benedikte: Lanserte oktoberutgaven! Holdt møte for novemberutgaven og planla testkveld. Snakker med redaktør i deltaT 
om kontor-til-kontor med de andre redaksjonene i NT-gangen! 
 
Postkom: Har hatt møte, ferdigstilt inventarliste på lager. Kommer kontorplakat etterhvert. Planlegger nye prosjekter etter 
jul. Skriver på årbok-siden vår. 
 
  



 

2 Ris og ros Alle 
Ros: Nabladet 
Ros: Deltagere på Nablas dag under UKA rundt 
Ros: Excom for infomøte og valg av excom kull 16. 

 
4 Grenser for hva Nabla/BN skal bleste for Marthe/Rut 

Både BN, Excom og Nabla generelt får mange henvendelser om å blæste for ulike arrangementer, foredrag og 
casedager. BN har gjennom linjesamarbeidsavtalen en klar linje for hva de skal legge ut av 
bedriftspresentasjoner, men andre typer arrangementer er det vanskelig å vurdere hva vi ønsker å fortelle om.  

Styret mener det burde være greit så lenge vi tar en vurdering på at det er interessant for flertallet av 
nablakomponenter, det blir gjort på vegne av noen vi ønsker å ha en god relasjon med, og disse ikke tjener penger 
på det uten å gi noe tilbake. 
 

5 Møteledelse og møtefasilitering Rut 
Rut har nylig vært på kurs i møteledelse og fasilitering  i regi sit. Hun har gitt en gjennomgang av det viktigste. 
Blant dette er det sit konsernstyret har som sine fire hovedregler: 

1. Kom presis 
2. Prioriter styremøte 
3. Meld saker på forhånd 
4. Respekter tidsfrister 

 
6 Filminnspilling Rut 

Utflux drar neste uke til Aarhus, og ønsker i den sammenheng å lage en filmhilsen fra Nabla til 
TÅGEKAMMERET. Rut kommer til å få tak i et kamera og spille inn en hilsen fra alle som møter opp på 
kontortid fredag. 

 
7 Startkapital Kjellern Martine 

Martine har gjennomført workshop med Kjellern-styret. Kjellern er nå registrert i Brønnøysundsregisteret, og må 
også registreres som foretak. Dette og andre ting som må gjøres for å få organisasjonen i gang krever startkapital, 
og Martine ønsker derfor å få flyttet 5000 kroner fra Kjellerstyrets konto over på Kjellern sin konto. Dette ble 
enstemmig vedtatt. 

Det er forøvrig også blitt gjort et raskt overslag på hva som kreves totalt for å stelle i stand Kjelleren, og 
dette vil ligge på ca. 30 000 kroner. 

 
8 Orientering: Linjeledermøte Martine 

Onsdag 25. oktober ble det gjennomført nytt linjeledermøte. Martine var til stede og blæstet for Nablas 
75-årsjubileum. Videre ble det bestemt at sittende ordstyrer i linjelederforumet vil være linjeforeningenes 
talsperson utad. Ny ordstyrer ble valgt inn: Nicolai Winter-Hjelm, nåværende leder for Timini.  

Videre hadde Prorektor for utdanning vært til stede under møtet. Det oppfordres forøvrig til å stemme i 
studenttinget. En sak styret synes er spesielt viktig, er at mange mener NTNU skal ta over ansvaret for 
fadderperioden.  
 

9 Få eldre kull mer med Emma 
Under forrige styremøte ble det diskutert hvorvidt det ville bli en utfordring å få komponenter fra eldre kull til å 
bli med på arrangementer under jubileet. Postkom mener forøvrig at dette ikke vil bli et problem, og at grunnen 
til at vi ofte ser et flertall fra de yngre trinnene på f.eks. julebord er at det er begrenset med plasser, og at man ofte 
ønsker å la førsteklassingene få disse. 

I tillegg vil Kjellerstyret arrangere egne kullfester, slik at øvre trinn kan dra på nablaarrangementer uten 
å føle at de er i mindretall.  

 
10 Nye lagerregler Jørgen 

Det har blitt innført nye lagerregler, men informasjon om dette har i liten grad spredt seg til resten av Nabla. 
Postkom skal få hengt opp et dokument som informerer om regler og prosedyrer om man skal ned på lageret og 
låne noe. 



 

11. Budsjett Lise  
Dersom det er noen som har ønsker til endringer i neste års budsjett i forhold til årets, ønsker Lise å få 
henvendelser om dette innen 26. november. 

 
xx Fremover  Alle 

- Halloween-fest på kjelleren på fredag. 
- TÅGEKAMMERET-besøk neste uke. 

 
 

 
 
 


