Styremøte i linjeforeningen Nabla
29/01/18
Dag/dato: Mandag 29. januar
Tid: 08.15
Sted: R91
Til stede: Martine Lysebo, Siv-Marie McDougall, Benedikte Emilie Vindstad, Magnus Halvor
Hallaråker, Kristoffer Skuland, Ida Due Sørensen, Andreas Bolstad, Helena Koch Haugane, Rut
Pernille Vatnedal, Marthe Brevig, Lise Eder Murberg, Jørgen Riseth
Saksnr. Sak

Ansvarlig

0
Runde Rundt Tastaturet
Alle
Martine: Booka rom. Vært på Aarhønen jubileum. Hatt møte med Reddkjellerne. Funnet ordstyrer. Skrevet ferdig forslag til
ny paragraf i vedtektene. Begynt å se på tidsestimater til SKE. Planlagt blest for SKE. Deltatt på slippfest for revyen - gleder
meg masse!!
Helena: Hatt fellesmøte med Jubkom. Fått ordnet styrepåmeldingen til banketten. Deltatt på Aarhønen jubileum. Og gjort
mye div som stadig kommer opp nå som jubileet nærmer seg.
Jørgen: Lite nytt å melde.
Lise: Jobbet med budsjett/regnskap. Ellers lite nytt.
Rut: Hatt en bra bedpresuke med både eureka, Nammo og startupbedrifter! Feiret Aarhønens 105-årsjubileum. Hatt
kontortid.
Marthe: Litt opprydding etter eureka. Ellers hadde BN påmelding for arrangement med startupbedrifter. Skrevet ferdig
årsberetning. Deltatt på revyen sin slippfest. Hatt et lite minimøte med Ingvild, Julie og Ellisiv for å evaluere eureka de siste
2 årene.
Magnus:. Har vært mye revy denne uken og. Den blir knall! Forøvrig har jeg vært på slippfest, og Aarhønens
jubileumsmaskeradeish. Det og var jo ganske kjekt. Har for øvrig bidratt lite.
Andreas: Hatt webkommøte og skrevet stillingsbeskrivelse + erfaringsskriv
Bendikte: Hadde møte for februarutgaven, og har planlagt testkveld. Feiret bursdag med revyslippfest!
Postkom: Hadde møte sist uke. Har noen prosjektet på gang.
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Ris og ros
Ros: Nablashop
Ros: Revyen for sliippfest.

Alle
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Det gyldne integral i to deler
Martine
Ida Due-Sørensen og Kristoffer Skuland er til stede på vegne av jubstyret for å presentere de innvendingene som
har kommet angående ridderordenen og dets plass på jubileet. Martine starter med opplesning av PostKoms
innlegg i saken: De har kommet med navneforslaget “hederskomponent” som både står i stil til andre
komponent-titler i Nabla, og spiller sammen med æreskomponentene på “Heder og Ære”. De har også kommet
med innspill til hvordan en slik orden kan innlemmes i Nablas lover. Forøvrig er deres stilling at det bør
gjennomføres på banketten.
De innvendingene som har kommet fra jubkom er at til tross for at ridderordenen er en god idé som bør
gjennomføres i lengden, men at for at det skal bli presentert på en GOD måte, trengs det mer tid enn det som er
satt av under banketten, og at dette ikke vil la seg gjøre i det programmet som allerede er satt opp. I tillegg kreves
det i så fall flere tekniske detaljer for planlegging av scenetid, mikrofoner og annet utstyr.
Det er fremdeles ønskelig å gjennomføre hedersutdelingen på banketten, men styret må sørge for at det
ikke vil ta mer tid enn det som er tiltenkt. Forøvrig vil ordenen presenteres på SKE, og resten av NAbla vil her
kunne ta stilling til saken. Det er blitt formulert to forslag til hvordan det skal innlemmes i lovene: Ett der “§3
Komponenter” reformuleres til å inneholde hederskomponent og æreskomponent uten at ordenen nevnes i seg
selv, og ett der ridderordenen “Det Gyldne Integral” settes opp som en egen paragraf.
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Stryke 3c) i lovene?
Martine
Martine ønsker å legge frem forslag på SKE om å stryke §3c) fra lovene. Denne sier: “c) Som æreskomponent
kan andre som ikke er nevnt i §3a) inntas etter styrets beslutning.” Det er blitt enstemmig vedtatt å legge frem
dette forslaget under SKE.
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Jubileum & straffesystem
Helena
De fleste arrangementene i løpet av jubileumsuken er gratis, og det er dukket opp en bekymring om at terskelen
for å la være å møte opp på arrangementer man ikke har betalt for uten å varsle på forhånd vil være for lav. Det er
derfor ønskelig å innføre en form for konsekvens dersom dette skjer, da dette kan gå ut over opplevelsen til
resterende deltakere.
Det blir i hovedsak opp til jubkom å avgjøre hvordan de ønsker å gjennomføre dette, men forslag til
løsning fra styret: Dersom man ikke møter opp til et gratis arrangement man har meldt seg på uten å si fra i god
tid, vil man bli utestengt for resterende gratisarrangementer i løpet av jubileet.
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PostKom oppdaterer
PostKom
Siden forrige møte har postkom vært på lageret og sett etter Nabladet-samlingen. Denne virker å ha blitt flyttet til
kontoret, der noen utgaver har blitt borte. Dersom noen har noen gamle utgaver hjemme som de er villige til å
avse, ville det vært fint om de kunne donere den til Nablas egen samling.
Forøvrig har lageret igjen blitt rotete. Det er viktig at alle komitéer og grupper som trenger å hente noe
på lageret, får en innføring i de nye systemene og utnytter seg av hylleoversikten på lageret. I tillegg vil det bli
tatt opp med Delta at de må gå gjennom sine rutiner for bruk av lageret.
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êureka framover
Marthe
BN-ledelsen har hatt et møte med Invgild og Julie (fjorårets BN-ledelse) og diskutert rundt organiseringen av BN
og êureka. De siste to årene har det blitt veldig mye ansvar på BN-ledelsen, og de har vurdert om de ønsker å
gjøre endringer i strukturen.
BN var inntil for to år siden delt i hver sin undergruppe: Én som sto for vanlige bedriftspresentasjoner og
arrangementer gjennom året, og én som hadde ansvaret for êureka. Grunnet dårlig kommunikasjon mellom de to
undergruppene, og lite kunnskap om hverandres virksomhet ble denen strukturen oppløst.
Siden êureka sponser MYE av ekskursjonsturen til tredjeklasse, bør de få et større ansvar. Likevel bør
hovedansvaret fremdeles ligge hos noen i bedriftskontakten Nabla som føler mer eierskap til arrangementet, og
sørger for at det blir gjennomført på en god måte. Likevel bør tredjeklasse kunne brukes mer enn de har gjort
tidligere.
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Tidsestimater ske
Martine
Martine trenger et tidsestimat for de ulike punktene som skal gjennomføres på SKE. Vi tar utgangspunkt i
fjorårets plan, og vurderer hvorvidt noen av disse bør endres. Faste punkter som hvertfall skal bli gjennomgått:
● Gjennomgang av mteregler.
● Godkjenning av dagsorden.
● Presentasjon av Nablas årsberetning.
● Presentasjon av Nablas budsjett.
Vi velger å utnytte oss av fjorårets tidsbegresninger for innlegg, svar og replikk: 1 minutt for innlegg, og 30
sekunder for svar/replikk. Maksimalt to svar/replikker per innlegg. Ved styrevalg: 2 minutter appell per kandidat.
Utspørring er 30 sekunder per spørsmål, og 1 minutt per svar.
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Styremøte neste uke
Martine ønsker å flytte neste ukes styremøte 08.15 mandag 5. februar. Vedtatt.

x.

Eventuelt
Alle
Lise: Budsjettmøte søndag 4. februar 16.15 i R20. Alle må gå gjennom Lises utkast til budsjett før den tid.

Martine

Helena: Er det mulig å få en oversikt på hvem som allerede er æreskomponenter, og begrunnelsene bak
utnevnelsene? Postkom skal gå ned på lagerete og se om de finner noe i de gamle møtebøkene fra lageret, i
tillegg til å skaffe begrunnelsene fra Alexander, Kristoffer og Petter.

