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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Brukte starten av uka på å få ferdig numerisk øving i kvante, endelig ferdig selv med utsatt frist! Fått jobbet en del 
med prosjektet i måleteknikk, det begynner endelig å likne på noe nå etter hvert. Deilig å faktisk få jobbet litt med skole også 
for en gangs skyld! Var på møte med Sit angående varslingshåndtering, jeg er i gang med å starte opp en beredskapsplan 
som kan være for mer “lavterksel” varsling, som ubehagelige situasjoner, seksuell trakassering, mobbing, ensomhet, hva enn 
som gjør at du har behov for å snakke med noen. I den anledning skal jeg arrangere workshop mot slutten av februar neste år 
sammen med alle studentforeninger i Trondheim for å finne ut av hva vi ønsker på en slik håndteringsplan. Gleder meg til å 
få startet ordentlig på dette prosjektet! Har også satt i gang at linjelederforumet skal bli bedre forberedt på å håndtere slike 
saker, så på fredag skal Sit ha foredrag for oss om hvordan snakke med folk som kommer til oss ledere med vanskelige 
situasjoner, planen er at gruppelederne samt kommende tillitskontakter også skal gjennom samme foredrag. Ellers har uka 
gått i valgkamp for Studenttinget, blir spennende å se resultatet av det! 
  
Camilla: Denne uken har jeg vært på økonomi-buffer-møte, styrt litt med nablagenserne, fått noen gode ideer til den 
kommende Planckuken, og endelig fått gjort ganske mye skole. Jeg håper den kommende uken kommer til å være like 
effektiv. 
 
Niels Henrik: Jeg har endelig fått tatt igjen endel skole denne uka, så det føles bra! Er ikke helt i rute til eksamen enda, men 
begynner å få troen på at det kan gå relativt greit. Ellers har jeg sett endel på utveksling, tror jeg lander på å dra til Lausanne 
i Sveits, så det blir helt sikkert bra! Ellers er det lite nytt styre-verv-knyttet å melde om. 
 
Ella: Jeg har hatt en uke veldig preget av økonomigreier. Jeg kom jo på at jeg hadde veldig mange ideer for endringer, og de 
egentlig må gjennomføres før nyåret hvis de skal bli noe av, så jeg har måttet få ræva i gir. Har opprettet et provisorisk 
økonomi-kom for å hjelpe meg, og vi har hatt to møter denne uka for å begynne å planlegge buffere o.l. Ellers har jeg også 
måttet begynne å planlegge neste års budsjett slik at jeg har et grunnlag for budsjettmøtet neste uke. Har i tillegg styrt med 
nablagenserinnbetalinger og bilagsført hele september og oktober (takk og pris for Camilla og hennes printerkvote). Jeg har 
også begynt eksamensperioden min, så har ikke akkurat vært særlig sosial i det siste, men tenker at neste uke kommer til å 
gjøre opp for det. 
 
Håkon: Denne uken har vært ganske rolig for min del. Educom hadde et veldig bra møte på mandag, hvor vi blant annet fikk 
spikret dato for workshop der vi skal jobbe med digitale prosjekter. Det ser også ut til at det blir et aldri så lite foredrag i 
november. På fredag var jeg med å holde quiz på Kjellern, det var veldig koselig! Creds til Kjellerstyret for dette initiativet, 
kult å se at Kjellern er et allsidig sted som kan benyttes til mer enn bare chugging av pils og avtagning av klær. Ellers har 
uka gått til å gjøre en del skolearbeid. Jeg har for første gang vært noe annet enn ubrukelig for gruppen min når det kommer 
til prosjektarbeid. Da jeg kunne si «Jaha, men jeg har laget den vektoren sånn her...» og det viste seg at jeg hadde rett, innså 
jeg at jeg i det minste ikke er helt ute av gamet på den faglige siden enda. Regner med eSKE, Styrefest og Joulebohr neste 
uke tar knockouten på det området.  
 
Anders: Denne uken har i utgangspunktet vært ganske rolig. Da de neste ukene er ekstremt hektiske var det denne uken jeg 
skulle få gjort unna masse skolearbeid. Selvfølgelig ble jeg syk så jeg fikk kun gjort en brøkdel av det jeg planla. I helgen 
var jeg hjemme i Indre Arna for min mors 50-årsdag. Ingen bedre kur enn å få absurde mengder god mat og kaker servert på 
foreldres regning! 
 
My: Denne uka har vært litt tung med mye skole som skal inn samtidig som en full uke med influensa. Satser på å bli frisk 
denne uka som kommer, må det hehe. Ellers har det likevel vært en hektisk uke med mye lab og rapportskriving. Da er det så 
flott å ha verv på siden. Har drevet med litt arbeid på joulebohr, tur til trampolineparken, jouleverksted og Låvefest. I tillegg 



har jeg vært på møte med de andre i gjengen som er med på å planlegge auksjonskveld, så det skal bli kjempebra, gleder meg 
masse! Arrkom hadde også sin første koietur i denne uka. Dette hadde jeg gledet meg så utrolig mye til, men kunne 
dessverre ikke dra pga influensa. Det suger, men det virka som en suksessfull tur! Nå ser jeg frem til en uke med 
forhåpentligvis bedre form og gleder meg masse til sosialkveld med styret og ekskursjonsfest!!!! 
 
Silje:  
Jeg har føket litt rundt imellom ulike greier denne uka. Uka startet med at jeg kom i kontakt med en smarting fra Timini 
angående deres elektroniske salgssystem på kontoret. Jeg og Paul fra ølbryggerlauget hadde et møte med han der vi fikk litt 
inspirasjon  og nyttig info til hvordan vi kan sette opp et elektronisk spleiselag på kontoret, som vår kjære websjef nå skal få 
æren av å progge litt på. Utenom dette var jeg på første møte med auksjonskveld-teamet der vi avtalte stillinger og hva som 
må gjøres i første omgang. Jeg har veldig tro på at dette arrrangementet blir bra gjennomført med det veldrivende teamet i 
spissen. I tillegg har jeg vært litt i kontakt med arrkom angående jouleverksted og jouletrebohrfesten som vi skal prøve å 
samkjøre. Jeg har også prøvd å komme opp til en kul brasil-inspirert drink til excom sin fest, samt fått innvilget 
skjenkebevigning til over 20% alkohol på dette arrangementetl! På fredag var jeg på kjellern på quiz-og spillkveld. Dette var 
et veldig hyggelig arrangement til tross for at det slutta litt tidligere enn vanlig. Jeg håper likevel dette er et type arrangement 
som det er stemning for å fortsette med på kjellern. Resten av helga gikk til revyyyyy, woooow!, og jeg kan forsikre dere om 
at også neste års revy blir fantastisk. 
 
Thorvald: Har brukt litt tid på å se på Silje sin idé om digitalt bong-system på kontoret, der man kun trenger å scanne 
NTNU-kortet for å bytte til seg en drikkevare. Det tror jeg blir kjempekult og ikke alt for vanskelig å programmere. Ellers 
har jeg oppdaget at å hente informasjon fra kontoutskrift til KID-basert betalingssystem på nabla.no er vanskeligere enn 
forventet. Skal teste litt mer med å hente det ut fra en PDF-utskrift, ellers så hadde økonomiansvarlig Ella den geniale idéen 
å kontakte DNB direkte og høre om de har noen systemer for det. Ukas høydepunkt var workshop med WebKom på søndag. 
Var veldig hyggelig og relativt produktivt. Jeg kjøpte inn masse snop, dessverre ble ikke alt spist opp. Deretter bar det til 
Lyche; det var hyggelig å også få gjort noe sosialt med komitéen. WebKom er nok ikke den komitéen som er flinkest på 
sosiale arrangementer... 
 
Even: Denne uka har det skjedd relativt lite (heldigvis), så jeg har fått tid til å jobbe litt med skole, og for første gang fått 
gjort ferdig (nesten ferdig, i hvert fall) en linmet-øving i god tid før fristen. I starten av uka brukte jeg en del tid på å få ferdig 
oktoberutgaven (som offisielt er novemberutgaven nå, men den heter fortsatt oktoberutgaven i mitt hode), og fikk sendt til 
trykk natt til onsdag, og bare 6 timer senere var den ferdig trykket. Jeg er offisielt (I og med at det nå står skrevet her, og 
siden referatet legges ut på nabla.no er det vel faktisk, bokstavelig talt, offiselt.) timponert. Helga gikk for det meste til 
revyøvingshelg, og jeg kan bekrefte Siljes påstand om at revyen blir fantastisk! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til Thorvald for bra bruk av semikolon i RRT. 
● Ros til Grafisk Senter for ekstremt rask trykking av Nabladet. 
● Ros til Kjellerstyret og Quizkom for kjellerquiz. 
● Ros til Nina for å fikse kaffetraktere 

Orienteringssaker Alle 
3 Økonomi-overhaling Ella 

Ella har jobbet med å fornye Nablas økonomiske system. Endringene vil bli presentert på SKE. De viktigste 
endringene angår buffere, betalingssystem, maler, og hvilke komitéer som skal ha egne kontoer. Dersom noen har 
ønske om å vite mer om disse endringene før SKE, kan de ta kontakt med Ella.  
Saker Alle 

4 Nablagensere og daljer Ella 
Nabla har nå både 3- og 1-årsdalje som man kan kjøpe dersom man har bidratt i linjeforeningen i minst ett eller 
minst tre år. Nablagenserne er også kommet, så dersom noen komponenter ønsker å hente noe merch de har bestilt, 
så kan de kontakte Styret.  

5 Budsjettmøte Ella 
Ella skal holde et budsjettmøte for Styret 14.11, for å planlegge neste års budsjett. Det oppfordres til at hver komité 
må tenke seg om på forhånd hvor mye penger de mener at de trenger.  

6 Elektronisk spleiselag
Silje/Thorvald 

Thorvald har etter instruks fra Silje jobbet med å implementere elektronisk spleiselag på Nabla.no. Via spleiselaget 
kan man kjøpe bonger, som igjen kan veksles inn i drikke på kontoret. Denne ordningen er inspirert av Timini sitt 
system, og kommer til å spare Kjellerstyret for masse arbeid. Bongene kan kjøpes på nabla.no før et gitt 
klokkeslett og kan brukes allerede samme dag.  I praksis vil systemet fungere slik det gjør i dag, men nå gjøres det 
digitalt.  

x. Eventuelt Alle 
● Promobilde til Nabladet-slipp Even 

 
xx Fremover  Alle  

● Sosialpils 
● TV-aksjonen-stand 
● Jouleverksted og jouletrebohrfest 

 
 


