
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
17/01/18  

Dag/dato: Onsdag 17. januar 
Tid: 12.15 
Sted: R20 
Til stede: Siv-Marie McDougall, Marthe Brevig, Andreas Bolstad, Benedikte Emilie Vindstad, Lise 
Eder Murberg, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Jørgen Riseth, (Rut Pernille Vatnedal) 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
Martine: Solgt labfrakker. Hatt møte med Kjellern. Deltatt på mattelands nyttårsbord. Endelig planlagt ekskusjonsturen. Fått 
endel stillingsbeskrivelser på plass. Planen er klar for NV-lekene 10.februar som jeg har hovedansvar for, blir gøy! Vært i 
møte med NV-lederne. Arrangert opplæring i barnehagen og møtt sit ang. brannvern. Jobbet med supperevy. Mailet en del 
frem og tilbake, og vært litt her og der samt booka litt rom. 
 
Helena: Hatt første jubstyremøte og planlegger en hau med ting for tiden. Hatt et eget møte med Maria. Mye spontant som 
kommer opp spesielt rundt arrangementene.. Vært innom øvingen til supperevygjengen for å planlegge litt med dem. Har 
sendt ut styreinvitasjon til banketten. Skal ha møte med Siv og Silius for å planlegge opplegget til alumni. Jubkom har 
vaskeuke så vi har også vasket kontoret.  
 
Jørgen:  Solgt labfrakker til førsteklassingene. Hjulpet til med å bytte ut kompendiene på kontoret med noen som er 
relevante dette semesteret. Revolusjonert styremøteinnkallingene ved å sette sammen RRT og saksliste i et dokument. 
Nyvinningen ble likevel ikke så stor da jeg ikke klarte å kalle inn til møte før seeeent dagen i forveien.  
 
Lise: Har jobbet med erfaringsskriv, stillingsbeskrivelse etc. Har skrevet på retningslinjene for utleie og (ganske rett før 
møtet hehe) sendt det til resten av styret så de kan endre på det.  
 
Rut: Planlegger Nablas stand på Ent3rs elevkveld. Smått og stort planlegging innad i Educom.  
 
Marthe: Hadde første BN-møte for semesteret, i tillegg til at jeg satt tilgjengelig for å selge labfrakker. Ellers har det blitt 
mange timer med mail, meldinger og diverse planlegging mot eurêka! 
 
Andreas: Jobbet litt med jubside. Yeah. 
 
Bendikte: Har ferdigstilt og sendt sommerjobbkatalogen til trykk, og har kalt inn til redaksjonsmøte for februarutgaven! 
 
Postkom: Intet nytt siden sist!  
 
1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros: JubKom for rydding av kontoret 
Ros: Strikk & Drikk i regi Ida og Ingvild 
Ris: Grafisk senter for sent leverte Årekompendier 

 
4 Elevkveld Ent3r Rut 

Mandag 29. januar arrangerer ent3r elevkveld. Fredag 19. januar 17.15 vil det bli holdt et informasjonsmøte. Der 
Helena og Jørgen stiller på dette møtet. Trengs tre personer til å stå på Nablastand under selve arrangementet. Det 
blir Martine, Helena og Jørgen. 



5 Møte med NV-lederne Martine 
Martine har vært i et møte med lederne av NV-gangens linjeforeninger. Det planlegges XYZ-faktor til høsten. 
Videre planlegging av denne dette arrangementet vil foregå senere denne våren.  

NV-lekene vil arrangeres 10. februar i Høgskoleparken, med etterfølgende fest i barnehagen på kvelden. 
Nabla må stille med fem stykker som kan hjelpe til med å arrangere disse lekene. Noen vil ha ansvar for bestemt 
konkurranser, mens noen må hjelpe til ved grill og informasjon. Husk å se over hvorvidt vi fremdeles har 
fungerende griller tilgjengelig.  

HC arrangerer Chemie Grand Prix 25. april. Nabla pleier å få muligheten til å stille med et bidrag i denne 
konkurransen. Vanligvis pleier Gravitones å stille her, men dersom noen fra nåværende eller gamle styrer ønsker 
å stille med et bidrag er det mulig vi kan få mulighet til å få enda et bidrag. Fjorårets styre har allerede laget et 
innslag som er så godt som ferdig, som i så fall kan brukes. 

 
6 Rekruttering SKE + utlysning av stillinger Martine 

SKE (26. februar) nærmer seg, og vi må snart i gang med å reklamere for generalforsamlingen, og oppfordre 
komponenter til å stille til styrestillinger. Tidligere år har de som vurderer å stille som ønsker informasjon om 
hvordan det er å være i styret kunnet komme innom undre kontortider og stilit spørsmål. Siden det gjerne er 
veldig folksomt  under kontortidene, kan det være vanskelig å stille spørsmål. Martine foreslår et eget tidspunkt 
der styret setter seg på f.eks. nanovrimle med kaffe og kaker, med den hensikt at folk kan komme og spørre.  
 

7 Vaskeuker kjøkkenet Martine 
Det har blitt satt opp nye vaskeuker for NV-kjøkkenet. Ytterligere informasjon for Nablas uker kommer. 

 
8 Revypåmeldinger Martine 

Noen invitasjoner til linjeforeningsrevyer, og flere vil komme i tiden fremover. Smart om folk følger med på 
slack så man får meldt seg på de arrangementene man ønsker.  

 
9. Arkivering av Nabladet-filer Benedikte 

Tidligere redaktør i Nabladet Kristian Hjorth rydder i filene på PC’en sin og fant mye gamle nabladet-filer, og 
lurte på om vi ønsket å ta vare på noen av de. I følge Siv mangler det enkelte utgaver i Nabladet-samlingen på 
lageret. Vi ber om å få tilsendt filene, og dersom noen av disse er til en av de manglende utgavene, ser vi på 
prisen for å trykke opp for å utfylle samlingen. Deretter kvitter vi oss i så fall med filene, da vi både har en 
papirutgave, og i pdf på nabla.no. 

 
x. Eventuelt Alle 

The Stokes: Har fått problemer med øvingslokale, og trenger penger til leie. De har søkt om støtte, men mottar 
ikke pengene før senere denne våren. De spurte derfor om de kunne låne pengene fra Nabla, frem til de mottar 
støtten, og dersom de av en eller annen grunn ikke mottar nok, vil de skaffe pengene og betale tilbake på annet 
vis. Styret støtter. 
 
Ekskom: Nøkkelen til ekskoms pengeskrin er blitt borte. BN har muligens et skrin i skapet som de ikke bruker til 
noe. Dersom det ikke skulle passe, koster et pengeskrin tilstrekkelig lite til at vi er villige til å sponse det. 
 
Kontortid: Grunnet HC’s vaffelonsdag blir det vanskelig å ha kontortid klokken 12 på onsdag. Flyttes til 14 
samme dag. Det er forøvrig ønskelig å kjøpe et SJUUKT BRA vaffeljern, da dette er Nablas mest brukte verktøy. 
Må nok sannsynligvis settes opp i neste års budsjett.  

 
xx Fremover  Alle 

êureka, Kick-OFF.  


