Styremøte i linjeforeningen Nabla
09/03/17
Dag/Dato:  Torsdag 9. mars
Tid: Torsdag 9. mars 12.15
Sted: Nablakontoret
Til stede: Helena Koch Haugane, Emma Cherrie, Marthe Brevig, Rut Pernille Vatnedal, Andreas
Bolstad, Benedikte Vindstad, Magnus Hallaråker, Martine Lysebo, Lise Eder Murberg, Jørgen Riseth
Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0
1
2

Runde Rundt Tastaturet
Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros: Educom feiret kvinnedagen :)
Ros: Nabladet feiret 30 år.

Alle
Alle
Alle

3

Eventueltsaker?
Benedikte
Rut
Marte

Alle

4

Orientering - slik vil vi ha det
Martine
Følger standard møteregler slik det ble presentert på overgangsmøtet. Dersom noen i styret lurer på noe
er det viktig å spørre Martine. Det samme om noen har noe annet på hjertet som man av ulike grunner
ikke ønsker å ta opp i plenum. Martine ønsker å få gjennomført medarbeidersamtaler både vår og høst.
Det oppfordres til å si fra dersom man mener at en debatt/diskusjon ikke lenger bringer noe nytt på
bordet.
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Utstyrsoversikt
Martine
Det er kommet fram at vi har dårlig oversikt på hva vi som linjeforening eier av utstyr. Selv om mye av
utstyret i hovedsak blir brukt av én komité er utstyret fremdeles Nablas eiendom, og må lånes/leies ut
til komitéer eller andre. Det bør gjennomføres en opprydning på lageret, der det lages en utstyrsliste og
alt utstyr merkes . Ønsker også å sette opp en fast ordning for utlån.
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Komitéworkshop
Martine/Helena
Det er ikke fastsatt noe bestemt skille for hva som er komitéer under Nabla, og hva som eventuelt er
interessegrupper med tilknytning til Nabla. Dermed er det heller ikke fastsatt noen regler for hvilke
rettigheter/plikter som gjelder for komitémedlemmer og hva som gjelder for interessegrupper. Styret
ønsker å sette opp en “komitéworkshop” slik at vi får satt opp et skille. Deltakende her skal både være
ledere og andre interesserte fra de ulike komitéene/gruppene.

7

Kjellerfordeling
Martine
Det blir bestemt i kveld (9/3-17) hvorvidt moholtkjellerne gjenåpnes. Det er blitt fremlagt et forslag om
kjellerfordeling, og i dette forslaget er Nabla satt opp til å beholde sin egen kjeller, uten å dele med
andre. Foreløpig er styret enig i at det er slik vi ønsker det, men det er ønskelig å kunne vente med den
endelige kjellerfordelingen til det er kjent hvilke utgifter dette vil medføre.
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Styremiddag?
Martine
Ønske om å arrangere en middag for styret så vi blir bedre kjent med hverandre. Sted/tid blir fastsatt
senere.
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Generell bestilling(pins, gensere osv..)
Martine
Det skal settes opp én person som er ansvarlig for bestilling av mindre effekter, slik at det ikke er tomt
når det trengs (f.eks. manglende pins på immball.) Økonomiansvarlig har påtatt seg ansvaret, med støtte
fra nestleder og sekretær.
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Kontortids- og styremøtetidspunkt
Martine
Kontortid: Foreslått mandag og fredag klokken 12. Ønskelig at dette ikke kolliderer med andre
linjeforeninger i NT-gangen, da det blir fullt på kjøkkenet, så endelig tidspunkt ikke bestemt.
Styremøtetidspunkt: Fastsettes senere. Bør være før klokken 10 eller etter 14 slik at kontoret er
tilgjengelig på dagtid.
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Inn/ut
Se pkt. 6

12

“Pensjonistkom”
Martine
Medlemmer i pensjonistkomitéer er engasjerte komponenter med mye erfaring fra verv i sammenheng
med Nabla, og disse skal støtte i driften av linjeforeningen. Komitéens første medlemmer er Alexander
Edin Varegg, Stig-Martin Liavåg og Petter Evju Skanke. Et minstekrav for å bli med i komitéen er 2 års
deltakelse i én eller flere av Nablas komitéer. Øvrige krav settes av komitéens medlemmer. Det er
ønskelig fra styrets side at et medlem av pensjonistkomitéen er til stede under styremøter. Denne
personen kommer ikke til å ha stemmerett, men kan forhåpentligvis bidra med tidligere erfaringer og
innsikt i beslutninger som er blitt tatt av tidligere styrer.

13

Styregensere
Se pkt. 9

14

Gjennomgang av økonomi
Lise
Siden mye informasjon ble gitt under overgangsmøtet ble det gjort en ny gjennomgang av de
ordningene som gjelder for kjøp og salg av effekter. Det ble også gitt informasjon om hvilke poster
ulike komitémedlemmer har å forholde seg til.

15

Vaskelister
Jørgen
Det ble gjort endringer på kontorets vaskelister. Allerede etablerte komitéer vasker de nærmeste ukene,
mens fadderkom og jubkom får tidspunkter senere i løpet av våren. Husk å sette opp puffer mandagen,
slik at vaskepersonalet kommer til. Ønskelig med ordentlig vask én gang i uken, og generell romorden
resten av dagene.

x.

Eventuelt
Alle
Benedikte:  Nytt styre! Presenteres i neste Nabladet. Hvert medlem skriver 50-100 ord om seg selv.
Rut: Vært i møte med HC angående internasjonalt besøk. Gjøremål fremover blir å sende mail til
aktuelle linjeforeninger og høre om det er noen vi kan stifte bekjentskap med. Kan også vurdere å
invitere til eget immball.
Marthe: Ønsker å sette dato med êureka 2018. Foreløpig tirsdag 23. januar.
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Fremover
Kritikk av møtet

Martine

Martine

Alle
Alle

