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Ansvarlig
Alle

Nina: Endelig fått printet og fikset plakater til xyz, snart blir det promotering på veggene! Bestilt flyers til å deles ut på stand
samt klistremerker som kan henges overalt (takk til Camilla som er så flink i PS). Mye fram og tilbake denne uka angående
søknaden til kaffetraktere (føler jeg sier dette hver uke?), men endelig har jeg fått budsjett/regnskap fra de andre
linjeforeningene. Forhåpentligvis nye kaffetraktere snart! <3 Styrt litt med å lage sang og dans til åpningsnummeret til xyz,
fått hjelp av både prokom og vår flinke dansesjef i revyen i fjor. Skrevet kronikk til Under Dusken angående
#metooakademia, etter noen møter sammen med STi som har snart fokusuke på det. Følg med, den kommer snart til trykk
forhåpentligvis! Satt i gang egne rutiner for varslingshåndtering for både linjelederforumet og Nabla, slik at vi er beredt alle
linjeforeninger dersom noe skulle skje (som det gjør og har gjort). Møtt med fakultetet angående GDPR og forberedning på
nye fadderbarn og kontaktmuligheter, setter i gang prosessen så tidlig som mulig. Har hatt møte med Delta angående litt for
aggressiv snuing av kontoret, det vil ordne seg fint forhåpentligvis fremover. Avsluttet med sosialpils og planlagt litt
arrangementer oss i mellom fremover så vi forhåpentligvis kan bedre forholdet mellom våre to linjeforeninger fremover.
Camilla: Denne uken har jeg jobbet litt med bestilling av nablagensere, lagd noen plakater, vært på utvekslingsmøte, vært på
bedpres, vært på xyz-møte, vært på forskriftsworkshop og sunget på Janus sitt immball med the Gravitones. Har også
(endelig) sendt inn søknad om tilbakebetaling for CERN-turen, hele en dag før fristen. Ser frem imot en kaos uke med
flytting, øvinger og prosjekter.
Niels Henrik: Har fortsatt å jobbe med skap-administrasjon. Har også vært på møte med NV-fakultet angående kontakt av
neste års fadderbarn, satser på at det blir en mer strømlinjeformet opplevelse for neste års faddersjef! Var på Janus-Immball
som var hyggelig, Gravitones viste nok en gang at de kan skape stemning, selv blant fulle indøkkere! Satser på å ta igjen litt
skole til uken, og å knuse all motstand under beerpong-turneringen på kjelleren på fredag!
Ella: Denne uka har gått til mye småting egentlig. Starta med at etter forrige styremøte hadde vi en sosialpils med Delta,
som var trivelig. Fant ut at de har vinduer på kontoret og er bare smått misunnelig. Ellers har jeg utformet økonomiforskrifter
med Lise, deltatt på eurêkakom-møte (hvor jeg fant ut at eurêka staves faktisk “eurêka” og ikke “êureka”), vært på
utvekslingsforedrag, hjulpet med Åre-innbetalingen, søkt repromidler, og så har jeg også da hatt (og feiret) bursdag. Deltok
også på Janus-immballet som var veldig gøy, og har vært på forskriftsworkshop. Hadde i tillegg en venninne fra barneskolen
boende hos meg denne helgen så det har vært kos!
Håkon: Denne uka har vært en rimelig grei uke. Etter styremøtet på mandag dro en del av oss på Delta-kontoret og tok et
par pils sammen med vår kjære søskenforening, det var veldig koselig! På tirsdag hadde jeg innføring i Slack med de nye
Educommerne, så nå regner jeg med kommunikasjonen skal gå effektivt og knirkefritt. På torsdag hadde jeg møte med
StudForsk-gjengen, og fikk hengt opp litt plakater i NV-gangen. Denne dagen arrangerte også Educom utvekslingsforedrag,
hvor oppmøtet var bra og innholdet svært nyttig. På fredag var det quiz og på lørdag var det Janus-immball (nå døpt
Timmball av undertegnede).
Anders: Denne helgen var BN på koietur! Vi var 14 stykker på Lyngli, som var kjempekoselig. Før det hadde vi årets første
ordinære BN-møte, med alle nye komitémedlemmer. Da ble ringelistene gitt ut så nå er ringingen rundt til bedriftene godt i
gang. Samtidig har jeg gjort litt kompendiumsansvarlig-jobb i Excom og solgt kompendier i AlgDat. På torsdag var jeg i
Oslo på et jobbintervju, som var veldig spennende. Jeg fikk ikke det internshipet, men samme dag ble jeg kalt inn til et annet
jobbintervju nå på mandag, så det begynner å øyne seg en mulighet for et solid internship neste sommer.
My: Det har vært en utrolig hektisk og morsom uke! Var i Berlin til tirsdag, noe som var utrolig gøy!! Ellers så har det vært
litt hektisk i arrkom, da vi har planlagt mange nye arrangement for året. I oktober har vi planlagt Fysmatkveld og Hele Nabla

baker, så det har gått mye arbeid i disse to arrangementene. Har også forsøkt å ta igjen litt skole (uten å lykkes, men tanken
som teller, eller hva?). Klarte også å komme meg på Janus sitt immball! Det resulterte dessverre i at jeg ble syk, men det var
utrolig gøy!
Silje: Denne uka startet veldig effektivt og sluttet mindre effektivt. Jeg har vært mye sammen med det nye kjellerstyret
ettersom vi har deltatt på ansattfest på kjellern sammen med de andre kjellerstyrene i janus og hc. Vi i Nabla har også hatt
drinkmiksekveld der vi forsøkte å komme opp med et par nye (mindre søte) drinker til kjellern. Vi har også begynt å
planlegge et par arrangementer på kjellern den neste måneden med beerpong turnering som førstkommende.
Thorvald: Grunnet uforventede saker hjemme har jeg vært borte en uke, og gikk glipp av forrige møte. WebKom fikk holdt
møte til tross for at WebSjef ikke var tilstede, og vi har endelig begynt å gjøre seriøse fremskritt med å rydde opp i rotet med
grupper/komitéer i backend. Jeg har fått skrevet en del på betalingsløsningen med KID til nabla.no.
Even: Etter noen uker der det har skjedd litt for mye har det vært greit med en litt rolig uke. Fikk sendt septemberutgaven til
trykk natt til mandag, og hadde slipp på fredag. Veldig greit å være ferdig med den! Var innom deltakontoret på sosialpils
etter styremøtet på mandag, noe som var veldig koselig. Var på mitt siste immball for denne gangen (Janus) på lørdag, og det
var også kjempegøy! Har begynt å planlegge oktoberutgaven av Nabladet, og vi skal ha redaksjonsmøte denne uka.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til Educom for utveklsingsforedraget
Ros til BN for mange bedpresser for tiden!
Ros for forskriftsmøtet
Orienteringssaker
Alle
Overskudd i BN
Ella
BN har hatt et veldig godt år, og har gått i overskudd. Nablas budsjett har dermed litt rom for justeringer, så
dersom noen av Nablas komitéer/interessegrupper trenger litt mer penger kan de kontakte Ella.
Nye postkommere
Stig-Martin
Postkom har tatt opp nye medlemmer, og stiller mannsterke det kommende året. Kristoffer Engedal Andreassen,
Mathias Opland, Marius Mæhlum, og Frøydis Vikestad er tatt opp i PostKom.
Saker
Alle
BN-skjorter
Anders
En del av overskuddet til BN skal investeres i BN-skjorter. Nå er utvalget veldig begrenset, og selv om BNs
mannlige medlemmer tar seg særdeles godt ut i kvinnelige skjorter, så anses det som nødvendig med nye skjorter (i
både herre-og-kvinne-modeller).
Oppdatere interessegruppe/komitéinfo på nabla.no
Nina
Mye av informasjonen som finnes om Nablas komitéer og interessegrupper på nabla.no er utdatert. Den
informasjonen som ønskes oppdatert er kontaktinformasjonen til lederen/kontaktpersonen for komitéen/gruppen,
samt en kort beskrivelse av komitéen/gruppen. For å gjøre informasjonen på nabla.no mer åpent for
utvekslingsstudenter, skal informasjonen også være tilgjengelig på engelsk. Thorvald og webkom tar på seg
ansvaret for å oppdatere dette.
Søknad kaffetraktere
Nina
Nina har levert søknad om støtte til nye kaffetraktere og nytt toastjern på vegne av hele NV-gangen. I prosessen
har Nabla blitt registrert som bedrift hos Elkjøp, slik at vi kan få prisavslag på fremtidige innkjøp hos Elkjøp.
Nabovarsel til V&A
Håkon
Nablas immball-gave til Volvox og Alkymisten var en planlagt hyggelig (dog noe høylytt, derav nabovarsel) kveld
sammen på kontorene våre. Nå er nye-Styret i V & A utnevnt, så det satses på å arrangere dette snart.
Sladderspalte i Nabladet
NH
Styret anser sladderspalten i Nabladet som en fargerik og morsom spalte, så lenge den er skrevet med tilstrekkelig
skjønn. Dette innebærer blant annet å kun bruke navn på dem man vet er komfortable med det (som for eksempel
dem i Styret), mens andre burde anonymiseres. Bruk av navn og detaljnivået i sladderet skal være proporsjonalt
med hvor komfortable de aktuelle komponentene er med at sladderet blir allmenn kjent. I forrige utgave av
Nabladet er det enighet i Styret om at det gikk litt for langt, da spesielt med tanke på førsteklassingene. Even skal
ta det opp på neste redaksjonsmøte.
Eventuelt
Alle
Fremover
K2K
Fin på vin og intim med rim
Beerpongturnering
Postkoms gruppefotografering (tentativt i November)

Alle

