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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Helt sykt å være ferdig. Har elsker dette året, lært utrolig mye, vokst masse og fått utrolig mange mye venner jeg har 
blitt kjempeglad i! Resten av styret mitt har også vært den mest fantastiske gjengen jeg kunne bedt om! Utenom det 
sentimentale, så ønsker jeg all lykke til til neste styre, jeg tror de vil gjøre en kjempejobb! Jeg har mailet en del denne uka, 
og mye av jobben har gått i planlegging av NFK og NV-lekene. Hatt erfaringsoverføringsmøte med nystyret som helhet, for 
å fortelle om hva vi har jobbet med det siste året samt litt tips og triks. Har vært med på Planckuka, veldig glad det ikke var 
jeg som fikk kake i trynet haha. Planlagt første oppstartsmøte med En Psykt Vanlig Uke, det er nå på tide å komme i gang 
med det! Til info har vi nå fått masse støtte fra StudyTrondheim til dette for neste år, så det kommer til å bli superbra! Satt i 
gang en arbeidsgruppe jeg kaller HR-gruppa på tvers av alle linjeforeningene, SiT og Studentrådene for å sette i gang 
arbeidet med verktøykassa vi trenger for varslingshåndtering. Ellers var inn/ut kjempegøy, gratulerer til nystyret på 
chuggekonken, og prikkekveld med styret var utrolig gøy/hyggelig/sentimentalt/koselig! Var også på Chemikalen på 
mandag, den var veldig bra! 
  
Camilla: Min siste RRT i Nablastyret! Året som har vært har gått så sinnsykt fort, og jeg er veldig glad og takknemlig for alt 
jeg har fått opplevd. Uken har gått til å svare på mine siste mail (som nestleder vel og merke), fikse de siste tingene før 
Planckuken, fikse plakater til NFK og diverse smågreier som har kommet opp. Har endelig fått skrevet ferdig erfaringsskriv 
for 17.mai-frokost, og skal nå begynne å jobbe på Planckukeerfaringsskrivet. Gleder meg til en siste feiring som 
styremedlem på Max Party! Takk for et fint år alle sammen <3  
 
Niels Henrik: Hjelpes. Da var vi faktisk ferdige. Det har vært utrolig gøy å blogge i RRT, men nå er tiden inne for å la nye 
bloggespirer (også kjent som nye-Styret) slippe til. Jeg er helt sikker på at de kommer til å gjøre en fantastisk god jobb, så nå 
gleder jeg meg til å slappe av og se dem styre showet. Den siste uka har jeg holdt Python-kurs sammen med Thorvald, vært 
med på Inn/Ut, og hatt prikkekveld sammen med resten av Styret. Dette blir det siste referatet jeg skriver, så nå er det bare å 
glede seg til at Magnus overtar, det blir garantert referater av høy klasse! Jeg vil takke de 11 faste leserne vi har av 
møtereferatene, det har vært en glede å referere for dere!  
 
Ella: Siste RRT og siste møte, trist:( Det har vært et helt utrolig flott år, men jeg har all tro i nyestyret så Nabla er i gode 
hender. Uka har hovedsakelig gått til å skrive ferdig søknader. Etter mange timer, fikk jeg tilslutt levert Sit søknaden og 
søknaden for repromidler, så nå er det bare å krysse fingrene for at vi får det vi har søkt om. Ellers har det gått mye tid til 
ferdigstilling av mine prosjekter, som å gjøre ferdig alle økonomimalene og opprette en oversiktlig økonomimappe på drive 
som jeg kunne gi videre til Frederick. På onsdag var det prikkekveld, som var veldig gøy, hvor vi fikk cashet inn alle 
prikkene våre. Fredag var det inn/ut og på søndag hadde vi erfaringsmøte med nyestyret. Ble litt mye info på en gang 
kanskje, men sånn kan det gå. 
 
Håkon: På onsdag hadde styret prikkekveld, som jo såklart gikk akkurat slik det måtte gå. Torsdag hadde Educom møte, og 
på fredag var det møte i Utfluks, hvor vi jobbet med erfaringsskriv. Fredag kveld var det inn/ut med vors hos undertegnede. 
Veldig god stemning på Kjellern! Nå er vi i full gang med Planck-uke og jeg kjenner at båndoverrekkelse og slutten på 
styreperioden nærmer seg med stormskritt. 
 
Anders: Da var det tid for vårt aller, aller siste styremøte. Det er ganske vemodig. Det beste den siste uken har vært å se all 
BN-mailen som ramler inn, som jeg IKKE lenger trenger å svare på. Martin og påtroppende BN-nestleder Amund er så godt 
i gang allerede at det er lite jeg trenger å bekymre meg over. Onsdag hadde vi prikkekveld med styret hvor vi kvittet oss med 
de siste prikkene prikktator Camilla hadde gitt oss. Det var utrolig koselig! Må si vi hadde klart å samle oss mange flere 
prikker enn vi kunne ha sjans til å drikke og spise opp. Jeg må innrømme at det fristet bittelitt nå i etterkant av prikkekvelden 
å droppe RRT på trass for å se hvordan prikktatoren vår skulle takle det her! No more prikker nå, Cymmillorn! INN/UT var 



et annet høydepunkt, jeg har alltid syns at den festen er av de aller største høydepunktene hvert semester. Og så Chemikalen 
mandag. HC imponerer stadig! Det var også aller siste gang med styrebåndet mitt, bortsett fra selve båndoverrekkelsen 
selvfølgelig. Dette året har gått altfor fort. 
  
My: Siste rrt, rip </3 Siden sist møte har jeg hatt mitt første møte med postkom! Det var veldig hyggelig, og ble litt trist på 
slutten da flere i gruppa uteksamineres til sommer. Ellers har jeg også jobbet med forberedelser til planckuka. Siden sist 
møte har jeg også hatt en siste innspurt på den sosiale fronten i styret. Vi hadde prikkekveld på onsdag som var superkos. 
Deretter var det inn/ut på fredag. Vi hadde arrkomvors hos meg der jeg fikk blitt litt bedre kjent med de nye i arrkom. Det 
var kjempehyggelig, veldig glad i arrkomgjengen. Planckuka er i fullt kjør og det er veldig gøy! Sykt kult at så mange 
fysmattere kom og fylte NV-gangen under kakeåpningen. Også har det jo vært fysmatkveld, og arrkom har mye mer gøy å 
bidra med (Planck-off og Max Party!!).  Gleder meg masse til en spennende uke, og gruer/gleder meg til Max Party, for da er 
styreperioden virkelig over :( Det har vært det beste året i mitt liv, og jeg unner det nye styret bare glede og moro i sin 
periode! Jeg tror de kommer til å gjøre en strålende jobb <3 
 
Silje: Den siste uka har jeg brukt litt tid på å sette i gang det nye kjellerstyret med erfaringsoverføringsmøte med Ida på 
torsdag, møte om kjellerstyrets økonomi med kjellersjefer og økonomiansvarlige på fredag  og jeg deltok på det nye 
kjellerstyrets første møte på mandag. Jeg er jo egentlig kjellersjef enda, men føler at Ida har full kontroll og styrer skuta nå. 
Jeg jobbet også min siste gang på kjellern under Inn/ut som igjen var kjempesukssess å holde på to kjellere. Jeg tror dette er 
en okey løsning gitt maksbegrensningen vi må forholde oss til. Det nye kjellerstyret fikk også prøvd seg bak baren for første 
gang, så det var kjekt og få jobbe litt med dem. Ellers gikk helgen veldig rolig for seg med rolig lørdag, ReVen-trening på 
søndag og erfaringsoverføringsmøtet med nye-og gamlestyret på søndag. Dette var veldig nyttig å ha for oss i nye-styret, og 
det ble vel bekrefta da møtet til og med gikk over tiden. På mandag ble jeg offer for kakekasting og følte jeg lukta fløte hele 
dagen under gallaforestillingen av Chemikalen. Jeg glemte det for under forestillingen da de tok alt mitt fokus med en 
superkul story om kjellern mellom Nabla, HC og Janus. Supermye credz til Chemikalen 2019 for bra gjennomført musikal 
og imponerende flinke sangere!  
 
Thorvald: Aller aller siste RRT… alle gode ting må komme til ende, men jeg har full tro i nyestyret. Styret er dødt, lenge 
leve styret! Den siste tiden har innebært mye progging og lite adming, så det har vært kjekt. Jeg fikk dessverre ikke mulighet 
til å være med på inn/ut, men har hørt at det var svært vellykket. Opplæring av nye har også fungert godt til nå, og jeg tror vi 
kan få dem på et høyt nivå på rekordtid. Nå er det Planck-uke, som blir artig. Lørdag skal WebKom forsvare sin ære i 
Planck-off, gleder meg. 
 
Even: Som redaktør har jeg gjort særdeles lite den siste uka, siden jeg har fått gitt ut min siste utgave og Andreas nå mer 
eller mindre har tatt over skuta i redaksjonen. Like greit det, for det føles likevel som om jeg har en million ting jeg skulle ha 
gjort. Mulig jeg bommer med et par størrelsesordner der, men det jeg prøver å si er at livet er ganske hektisk for tiden, selv 
om jeg nå er ferdig i styret. Når vi er inne på det temaet, så blir det veldig rart å være ferdig. Det siste året har vært utrolig 
kult, og jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal finne på nå. Onsdag hadde vi sosialkveld med styret, og det kunne jo ikke bli 
noe annet enn kjempekoselig med denne gjengen her! Fredag var det inn/ut. Like gøy som alltid det. Mandag var jeg og en 
liten gjeng fra styret (og revystyret) og så Chemikalen. Rart å tenke på at det var siste gangen jeg skulle representere 
nablastyret i gallasammenheng, men for en avlsutning det var; jeg er skikkelig imponert over den musikalen de har satt opp i 
år! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til gamle-styret som nå går av 
Orienteringssaker Alle 

3 Linjesamarbeidet Anders 
Bedriftskontaktene på Gløshaugen har et samarbeidsforum, der de oppretter retningslinjer for hvordan samarbeid 
mellom linjeforeningene skal foregå. Dette forumet gjør det blant annet mulig at komponenter kan bli invitert til 
eksterne bedpresser. Anders har sittet som leder av Linjesamabeidet, mens Martin har sittet som Nablas 
representant. 

4 Hovedsamarbeidspartner Anders 
I gode tider er det mulig at linjeforeninger får en hovedsamabeidspartner (en bedrift). Nabla har ikke hatt en slik de 
siste årene, men BN jobber med å få i gang et slikt samarbeid igjen. Dette vil sannsynligvis medføre en del 
forpliktelser til samarbeidspartneren. BN skal utarbeide en kontrakt, så skal Styret vurdere om summen av 
forpliktelsene rettferdiggjør den ekstra inntekten. 
Saker Alle 

5 Gallastilling Silje  
Styret har gitt samtlige medlemmer av revystyret, samt den nyvalgte nestsjefen i fadderkom, gallastilling. Det 
anses som hensiktsmessig å belønne de som legger ned ekstra innsats i Nabla. 

6 Ikke-komponent på bedpres Martin 
De studentene på fysikk og matematikk som ikke er komponenter ønsker selvsagt også muligheten å dra på 
bedpress. Selv om de ikke er medlemmer, mener Styret at alle fysmattere fortjener samme mulighet til å mingle 
med bedrifter (ikke minst å få påspandert middag). I fremtiden vil alle tilknyttet fysikk og matematikk-linjen få 
muligheten til å delta på Nablas bedpresser.  

7 IFY pengefordeling Magnus 
Institutt for fysikk mottar flere søknader om støtte enn de ønsker. Styret kan kun be om at Nablas grupper ikke 
søker støtte hos IFY, men jurisdiksjonen vår strekker seg ikke utover Nabla, så enkeltpersoner kan selvsagt fortsatt 
søke støtte til halving-fest, heling-fest osv. (Selv om utsiktene til støtte ikke er veldig gode). Styret ønsker at de 
søknadene som støtte til fysikkfaglige arrangementer som for eksempel NFK. Siden Nabla også har sterke bånd til 
IE-fakultetet og Institutt for matematiske fag, oppfordres både komitéer og enkeltpersoner å søke støtte hos dem. 

x. Eventuelt Alle 
● Oppdatere komitemedlemmer på nabla.no Even 

Komitéesidene på nabla.no må oppdateres, både beskrivelsen av komitéen, samt aktive medlemmer. 
● Flere representasjonsbånd Silje 

Nabla har kun fire representasjonsbånd, noe som ikke er tilstrekkelig. My tar ansvaret som syerske, og skal forsøke 
å lage nye bånd. 

 

xx Fremover  Alle  
● Ikke mer styreperiode :( Gamlestyret 
● Masse, masse styreperiode :D Nyestyret 
● Max Party og båndoverrekkelse 
● Max gangster 
● Planck-off 

 


