Styremøte i linjeforeningen Nabla
24/01/18
Dag/dato: Onsdag 24. januar
Tid: 14.15
Sted: R20
Til stede: Maren Kronlund(Sit Råd), Rut Pernille Vatnedal, Marthe Brevig, Benedicte Emilie
Vindstad, Emma E.F. Cherrie, Martine Lysebo, Andreas Bolstad, Magnus Halvor Hallaråker, Helena
Koch Haugane, Anne Holst-Dyrnes, Jørgen Riseth
Saksnr. Sak

Ansvarlig
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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Martine: Planlagt ferdige workshopen under kickoff og arrangert kickoff. Jeg har hjulpet til og deltatt under Eureka. Funnet
ut av øvingslokale for The Stokes. Laget blesteplan for SKE. Laget event for NV-lekene på facebook og planlagt litt
nærmere. Fortsatt med min favoritthobby - booke rom. Fått igang gruppelederne sine årsberetninger og maila. Meldt oss på
til EMIL og smørekopprevyen har jeg også.
Helena: Blitt et par møter siste uken med blant annet Maria, alumni gruppen og de som skal ha konsert og supperevy.Vi har
satt opp endelige frist for full kjøreplan av alle arrangementene og alumni opplegget under jubileet. Ellers jobber jeg mest i
arrangement for tiden. I helgen deltok jeg på kickoff med Nablas gruppeledere - dette vil jeg si var en suksess!
Jørgen: Vært på informasjonsmøte angående Ent3r elevkveld. Deltatt på kick-off, og avdekket at stripping er et av mine
skjulte talenter.
Lise: har jobbet med både regnskap, budsjett og betalt regninger. Ellers har jeg lært poledance og hatt det veldig gøy på
kickoff! Eureka har også vært en suksess.
Rut: Deltatt på KICKOFF, utrolig artig! Skrevet utkast til erfaringsskriv og årsberetning for Educom. Hatt møte med
Utfluks der vi har skrevet forslag til retningslinjer, samt årsberetning. Planlegger besøk fra danskene og svenskene under
jubileumsuka. Hatt møte med Educom. Bidratt på eureka og vært på bedpres i etterkant.
Marthe: eureka, eureka og litt mer eureka, men gurimalla så moro å ha med seg så mye flinke folk, både i komiteen og i
tredjeklasse. Er litt sliten og veldig stolt akkurat nå. Også har jeg jo danset poledance og vært på gruppelederkick-off!
Magnus: Siden forrige gang har jeg arrangert Åre-tur sammen med teamet. Det var en stor suksess! Kun et fåtall skader på
folk og bo! I tillegg har jeg prøvd å koordinere vår Jacobinske med Volvox sin “Krabbefest”, hvilket viste seg å være
fullstendig unødvendig da det var vi som hadde fått feil dato, under en prosess som både jeg og Ella er enig i at har vært litt
tvilsom fra Studenterhytten sin side. Jacobinske blir det åkkesom! Har i tillegg vært medvirkende under innspilling av årets
største revy-film. Den blir kjempebra! Var selvsagt også med på poledance, workshop og fylla med styret på lørdag.
Emma: Har storkost meg i Åre og på kick-off med Nablas gruppeledere, samt at jeg har ordnet en del organisatoriske ting i
kjellerstyret.
Andreas: Nesten ferdig med billettsystem til jubileum. Fikset noen bugs. Lært meg poledance og hva Nabla står for. Vært
med på Eureka. Synes begge arrangement var lærerik på hver sin måte og godt gjennomført!
Bendikte: Vært med på supert kick-off inkludert poledance, som jeg likte så godt at jeg likesågodt meldte meg på kurs!
Ellers intet nytt.

Postkom: Intet nytt å melde. Første møte torsdag 25. jan.
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Ris og ros
Ros: Martine og alle deltagende på for gruppeleder-Kick-off
Ros: BN og alle andre som bidro til êureka
Ros: Arrkom for Åretur

Alle

(4)

Sit Råd
Maren
Maren Kronlund fra Sit råd og lykkepromille-prosjektet er til stede, for å informere og oppfordre oss å melde oss
på kurs i regi sit. Man kan enten melde seg på som enkeltperson eller med en gruppe. det tilbys f.eks. kurs i
regnskapsføring, stressmestring og tidsplanlegging. I tillegg kan de tilby coaching for ulike situasjoner, og kan
også bidra med f.eks. retningslinjer om alkohol innad i linjeforeningen.
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Rekruttering SKE + blest i forelesning
Martine
Som tidligere diskutert må vi begynne å bleste for SKE. Martine har laget en plan for hvor blesting, som er
tilgjengelig i drive. Alle må prøve å finne noen bilder som viser alt det morsomme man får gjøre som
styremedlem, slik at vi får rekruttert folk til styrestillinger. Tirsdag 20. februar klokken 11.00 blir det blest for
SKEi forelesning i R7. SKE kommer til å foregå i R7 mandag 26.februar, også i R7.
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Workshop - etterkant
Martine
Martine er i gang med å bearbeide tilbakemeldingene som ble gitt under kick-offen, slik at man lettere kan se om
det er noe som kan brukes videre
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Ludøl
Martine
Linjelederne er interessert i å starte opp igjen ludølturneringen mellom linjeforeningene. Enn så lenge ligger det
ikke en ordentlig plan til grunn. Dersom noen ønsker å få til dette, oppfordres de til å melde seg, slik at de kan
bidra til planlegging og gjennomføring.
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Gruppeopptak og gruppeledermøte
Martine
Det er i utgangspunktet ønskelig å få til komitéopptak så tidlig som mulig i løpet av semesteret, slik at de som
blir tatt opp rekker å gjøre noe i komitéen. Vi har forsæømt oss, og har ikke fått gjennomført dette. For at det ikke
skal bli for sent, blir prossessen gjort på følgende måte: Mandag 19. februar klokken 12.15 blir det gjennomført
informasjonsmøte om komitéopptak. Kranglemøte blir mandag 12. mars klokken 12.15. Med andre ord vil årets
opptak foregå i overgangsperioden mellom styrene.
Forøvrig bør det også holder et gruppeledermøte i nærmeste fremtid. Dette blir satt til mandag 5. februar
klokken 16.15.
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Bleste ark over semesterlige aktiviteter
Martine
Vi bør i fremtiden begynne å lage promoteringsplakater á la UKA og Samfundet, med oversikt over hvilke
arrangementer som kommer i løpet av semesteret, og når der er. (Sekretøs anm: Jubkom har laget en slik i ettertid
av møtet, den ser smashing ut.
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Elevkveld Ent3r
Rut
Håkon Holthe har mulighet til å stå på stand under elevkveld Ent3r, og siden Martine og Helena har en ellers
travel hverdag, kommer det til å bli han og Jørgen på stand for fysmat denne dagen. Håkon tar seg av å hente alt
av utstyr som trengs.
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Ufluks
Rut
Rut har satt i gang arbeidet med å utforme retningslinjer til Utfluks. Hun vil fullføre et førsteutkast, som vil
sendes til styret, og diskuteres ved et senere møte.
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Ridderordning tilbakemeldinger fra jubstyret
Helena
Jubstyret har tatt opp noen bekymringer de har ved ridderordningen, og gjennomføringen av dette til jubileet og
banketten. De vil komme på neste styremøte, for å videre utdype de innvendingene de har.

x.

Eventuelt
Alle
Magnus:  Siv ønsker flere kopper til Nablashop siden hun tror hun kan få solgt en del opp mot og under jubileet.
Emma vil forhøre seg med Lise angående mulighetene til å få til dette i budsjettet.
Marthe: Alle må sørge for at alle i deres undergruppe som ønsker Nabladalje får bestilt det.
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Fremover
Revyen holder slippfest onsdag 24. januar.
Aarhønen feirer jubileum lørdag 27. januar.
Ent3r realfagskveld mandag 29. januar.

Alle

