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Silje: 
Det har vært deilig med påskeferie, men den gikk dessverre for den bleke kroppen min og heldigvis for eksamensresultatene 
til mye lesing. Siden påske har jeg jobbet en del med hvordan vi skal motta nye utvekslingsstudenter til høsten. Det jobbes 
mye med dette over alle linjeforeningene for tiden og en høst med mye bedre opplegg og inkludering av internasjonale 
studenter ser lys ut. Men det er mye jobb og samkjøring mellom linjeforeningene som må til. Jeg var på møte med 
NV-lederne på fredag der vi prata mye om hvordan vi skal gjøre det best mulig til høsten. Vi ble enig om å legge oss på 
samme linje og blant annet ikke ta kontingent, vi ble også enig om at studentene selv kan velge passende linjeforening uten 
at vi er så nøye på hvilke fag de tar. Jeg har veldig troa på dette og det er fint at vi er litt i gang i hvertfall. 
 
Anders: 
Min påske”ferie” vil ingen ende ta, og jeg sitter nå og skriver hjemme i Bærum, dessverre ikke i stand til å delta på 
morgendagens møte. For få timer siden landet flyet mitt fra Geneve, og jeg er sliten, men særs fornøgd med en super 
CERN-tur. Vi fikk opplevd masse på få dager. Attraksjoner som LHC, verdens lengste benk, og mont Saleve var ypperlige. 
Fondue var funky. Alt var veldig dyrt. Mest fornøyd er jeg med å ha blitt bedre kjent med de på kullet som jeg ikke kjenner 
så godt fra før! For en super gjeng, alle sammen! Før Sveits fikk jeg tatt litt påskeferie, der mye tid gikk med til å catche opp 
på algebra, som jeg nå endelig er à jour med. Ser frem til å komme tilbake til trondheim på torsdag, sånn at 
eksamensperioden kan begynne på ordentlig. Neste stopp er stiftelsesgalla med hybrida, der jeg skal med KA og Martin. 
Styrevorset begynner 1 time etter flyet mitt lander på torsdag. Det blir hektisk. 
 
Magnus:  
God påske! Har vært en av de få som har hatt Trondheimspåske, og det var ikke så aller verst. Har hatt besøk av familien og 
flyttet inn i ny leilighet:) I tillegg har jeg lest, noe som var sårt trengt! Styremessig har jeg fått innvilget søknad fra Tekna til 
faddertskjorter og fått 10000 mer enn vi fikk ifjor. Begynner å glede meg skikkelig til å få gjennomført fadderukene. Nå har 
endelig turen gått hjem og jeg skal tilbringe to deilige uker hjemme på Østlandet. 
 
Frederick:  
God påske som var! Siden sist har jeg fått gjort kjempe masse! 
Siste undervisningsuke tok jeg tilnærma en all-nighter på kontoret for å fikse regnskapet og bilag for februar og mars. Er 
fortsatt litt jobb å gjøre, men når Ella er tilbake fra Brasil satser vi på at vi har alle bilag på plass fra februar. Vi fikk også 
svar fra sits sponsorsøknad!!! Utenom det ligger økonomien ganske greit nå, har også fått noe faktura fra fadderperioden 
2018 som bare aldri ble sendt. Venter fortsatt på at BN skal fikse noe kluss med en bedrift før jeg regulerer bufferen deres, 
og skal også snart bestille pins! Har også ordna litt opp i strukturen på Medlemskontingent-oversikten, begynt på en guide på 
å fylle utleggskjema, samt lest en del opp på regelverk rundt honorar og skatter omkring det (det er faktisk sånn at vi må 
betale arbeidsgiveravgift på alle vi betaler honorar til, og hvis personen får mer enn 10 tusen i året må vi også trekke skatt, 
inkludert forskuddstrekk og sånn så det vil vi unngå). Til slutt mekka jeg et rolig python script til å automatisk formatere 
navn til de som har betalt i nettbanken, så jeg slipper å gjøre det manuelt mtp. innbetaling til 17 mai frokost og 
medlemskontingent. Ellers har jeg chilla max i Mannheim i Tyskland med familie og kjæreste, og nytt sommerværet ;) 
 
Veronica: 
God påske!Lenge siden sist! I påsken har jeg vært hjemme og i stor grad tatt meg fri fra skolearbeid. Den siste uka har jeg 
vært i dialog med delta om eksamenskurs i elmag og i kvante. Nå mangler vi å sette en dato som funker for studassene, og så 
å eventuelt søke støtte til pizza til foredragene. Har også søkt om støtte fra Studentrådet IE til foredraget med Ben Sparks 
som arrangeres 9. mai! Var også på Theodors dødsgalla på fredag, sammen med Nora og Inga. Det var gøy! 
 



Martin: 
For en påske! Det var virkelig deilig med litt fri, og en liten reboot, følte litt jeg snubla meg over mållinjen. Praha er en 
fantastisk by, og jeg storkoste meg der, våren kom tidlig i midt-europa! Det var også veldig morsomt å komme tilbake hjem 
til lille Bø og ta det litt rolig. Ble så klart alt for lite eksamensjobbing, men gleder meg til en skikkelig kick-start nå til uka. 
Genev-turen var også kjempefin! For en utrolig maskin LHC og CMS er, her kan vi virkelig se hva kloke hoder kan få til 
sammen, god inspirasjon! I BN er vi i gang med å kontakte hovedsponsorkandidater, litt liten respons foreløpig, men vi gir 
ikke opp! Gleder meg til Hybridas sitftelsesgalla og en psykt vanlig uke! 
  
Nora: 
Nå er det så lenge siden sist RRT at jeg vet ikke hva jeg har gjort og ikke gjort siden sist. Kan si at jeg har vært hjemme en 
tur før påsken noe som var ekstremt deilig. Har lest en god del i påsken, mens uken etter påske gikk til litt for mye møter så 
ligger egentlig litt etter tidskjema igjen:)) Når det kommer til Arrkom har jeg fått gjort mange småting i forbindelse med 
arrangementer, hatt litt møter her og der samt fått spikret alt i forbindelse med eksamensfest! Så tenker ikke så mye på 
eksamen i seg selv for tiden, bare på ting som skjer etterpå. Fredag deltok jeg og Vernonica sammen med Inga på Gravøl og 
Dødsjub. Gøy å møte linjeforeninger med fagfelt så lang unna enselv!  
 
Ida:  
Merker at tiden har gått alt for fort siden sist RRT, hadde planer om å lese masse i påsken men slik ble det ikke.. Men jeg har 
storkost meg med den etterlengtede påskeferien på hytta med familien og en god del afterski <3 Har også brukt litt tid på å 
planlegge til EPVU med resten av gjengen der, og jeg ser frem til alle arrangementene denne uka. Denne uka har vi i 
kjellerstyret hadd den årlige drinkmiksingen noe som var veldig gøy. Har også hatt et planleggingsmøte med Magnus 
angående fadderuken, så nå begynner også høstens arrangementer å falle litt på plass.  
 
Knut Andre:  
Det var helt deilig med påskeferie, og den ble tilbrakt hjemme, på hytta og i Geneve. Fikk videreutviklet de stakkarslige 
skøyteegenskapene mine i skiløypene på fjellet, og fikk “investert” i randoutstyr til neste vinter, gleder meg til snøen 
allerede. Geneve var også veldig bra, jeg var på en lignende tur på videregående, men omvisningen på CERN var mye kulere 
nå siden vi fikk ta turen ned under bakken og se på en av detektorene, CMS. For en websjef var det selvsagt også stas å være 
på fødestedet til “world wide web”, og selv om jeg synes Nablas server-“stack” er svært kul, er den ingen match for 
datasystemene der nede. Jeg er fremdeles helt fascinert over mengden data som må prosesseres og hastigheten det må skje på 
når det utføres målinger av ca. 40 000 000 kollisjoner i sekundet mellom protoner som nesten beveger seg med lysfarten. 
 
Utover skigåing og tur til Sveits hadde jeg i utgangspunktet ambisiøse ambisjoner om å bli skikkelig flink i flere fag, men 
lesningen uteble visst. Sitter i skrivende stund på nattoget på vei mot Trondheim med en søvnløs natt i vente og gleder meg 
til møtet 0815 i morgen tidlig. 
 
Apropos Nablas servere får jeg vel også kanskje nevne at vi på forrige WebKommøte monterte det vi trodde var Gauss på de 
nyinnkjøpte serverskinnene, men da vi skrudde den på viste det seg å være Turing, en helt annen server. Får tenke litt på hva 
vi skal gjøre med det i fremtiden, har fortsatt lyst på skinner til Gauss og få satt opp en skikkelig testserver. Kloke av skade 
valgte vi å teste Gauss skikkelig før vi evt. kjøper skinner igjen, og har latt den stå på gjennom ferien, blir spennende å se 
status på den nå til uka. Moralen her er vel at hofteskudd som oftest blir til bomskudd. 
 
Andreas:  
For en påskeferie det har vært! Ble med kjæresten til fjells, og som en svært lite fjellvant haldenser, lurte jeg stadig på hvor 
de ferdigpreppa langrennsløypene var… Tross mye knall og fall var det en deilig avkobling, og motivasjonen for 
eksamensperioden er på topp! Etter det var det tilbake til Halden, og jeg fikk med meg selveste skjærtorsdag i rånerbyen 
Halden - en opplevelse jeg ikke unner noen som helst stakkars fysmattere. Fikk også besøk av en kompis som bestemte seg 
for å GÅ fra Gjøvik til Trondheim, så det var veldig stas, og han var naturlig nok veldig pratsom etter å ha gått alene i over 
en uke. Det har også vært både skribent- og layoutfrist siden forrige møte, så da går de neste dagene med på å gjøre 
redaktørjobben, og denne bør helst gjøres så fort som mulig, for jeg har enda ikke fått begynt på eksamenslesingen… Ser nå 
frem til å få inn tekster og jobbe med velkomstutgaven, som er det desidert viktigste jeg skal gjøre nå i året mitt som 
redaktør. 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros: Websjef som har oppdatet ny kontakt-side på nabla.no i ferien! 
● Ris: for lenge siden sist møte.. 

 
3 Orienteringssaker Alle 

● Griller Silje 
Det er 6 griller på deling i NV-gangen. De står på fellesdelen av lagret. Leder, faddersjef og arrkom-leder har 
mulighet til å skrive ned for å låne ut. 

 
● Vedtak på Sit-søknad Frederick 

Sit har godkjent alle søknader om penger, unntatt for koreolis. 
 

● Møte med NV-fakultetet om fadderperioden Silje 
Magnus og Silje har vært i møte med NV-fakultetet om fadderperioden. Disse gir oss mulighet til å kontakte 
fadderne. Det er enda ikke klart om styret får mulighet til å ringe fadderbarn. 

 
4 Saker Alle 

● Internasjonale studenter - opplegg, retningslinjer Silje 
Det vil opprettes en egen facebook-gruppe for internasjonale studenter til å bleste for aktuelle arrangement, Utfluks 
får hovedansvar for driften av denne. Styret kommer ikke til å kreve kontingent for utvekslingsstudenter til høsten, 
dette er det enighet om i NV-gangen. Det foreslås også at det kan opprettes en “egen faddergruppe” for 
utvekslingsstudentene som kommer til Nabla, Utfluks blir kontaktpersoner for studentene.  

 
● Bestilling av nye pins & medaljer Frederick 

Det skal bestilles pins og diverse medaljer til høsten. Det bestilles 200 pins, 25 styredaljer og 50 ettårsdaljer. Disse 
skal bestilles i løp av mai. 

 
 

 
● Kontakte nye studenter K.A. (Magnus) 

Det skal lages et pop-up-vindu på nabla.no for nye studenter. Den inneholder litt informasjon, og en lenke til 
påmelding til fadderperioden. Den settes i drift fra 17. mai.  

● Kontortid m. lagersalg Silje (Magnus) 
Det blir kontortid med skapauksjon den 16. mai klokken 13. 

 
● Kontorrydding, hva må gjøres Silje 

Det er et ønske om å synliggjøre Nabla-shop og derfor prøve å skaffe et glassmonter som skal settes i innerste 
hjørne på kontoret.  

 
● Forslag fra forslagskassen Silje 

Det har kommet forslag til forslagskassen - om det er mulighet til å ha en dalje for skeive komponenter. Styret har 
hatt politikk å ikke ha daljer for undergrupper o.l. Det koster også å lage nye design. Styre sier derfor nei til dette. 

 
Det skal legges til et nytt punkt på referatet, “forslag til forslagskassen”, slik at man kan se at forslag blir tatt opp. 
Referent sensurerer der det trengst. 

 
x. Eventuelt Alle 

● Det gyldne integral Silje 
Silje skal utforme et innlegg om nominasjon til det gylne integral før sommerferien.
 

xx Fremover  Alle 
● Eksamensperiode… 
● Kontorshining! 



● Maiutgaven av Nabladet 
● Bowling  

 
xxx Kritikk av møtet Alle 

● Effektivt møte 
● Alle var aktive  


