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Nina: Var på kontor-til-kontor med linjelederforumet, dette var veldig gøy og ble kjent med nye ledere samtidig. Var på
møte med NFK/NoFFo sammen med Delta for å planlegge en fysikk-konferanse i Trondheim til våren. Var med på
“bedpress” med NV-fakultetet for å øke samarbeid og gi bedre uttrykk for hva vi kan hjelpe hverandre med, dette var veldig
nyttig. På onsdagskvelden var det “fin på vin og intim med rim” sammen med styret, hvor vi planla et skikkelig bra show for
joulebohrinnslaget vårt, bare å glede seg! Reiste til Gdansk i helgen for å besøke en veninnne, tok det som en veldig godt
trengt liten ferie, så satser vi på nye krefter til ukene som kommer. XYZ er i full swing nå, det blir både åpningsvideo av alle
dommerne/lederne, åpningsdans med lederne (denne blir fantastisk klein) og styreinnslag fra Nabla! Gleder meg vilt!
Camilla: Hva har jeg gjort den siste uken? Jeg vet ikke. Veldig mye tid har gått bort til flytting, og jeg har endelig (!) klart å
rydde (sånn ish) på det nye rommet. Jeg fikk dessverre ikke deltatt på styresosialkvelden, nettopp pga flyttingen, og jeg føler
jeg for alltid kommer til å føle meg utelatt hver gang noen sier ‘nabla’chaim’ (ellers noe sånt), og jeg ikke forstår greia.
Ellers har jeg fått bestilt nablagensere og prøvd å søke om tilgang til nablakontoret for de nye. Dette viste seg å vanskeligere
enn det pleier da adgangskontrollen nå vil ha et annet nummer enn vanlig. Yey. Skole har blitt kraftig nedprioritert, og
jobben tar mer tid enn jeg liker. Ukens høydepunkt var da jeg klarte å skrive ut plakater til kontoret helt selv!
Niels Henrik Merker at RRT blir vanskeligere og vanskeligere å skrive nå som størstedelen av styreoppgavene mine er
forbi. Dette resulterer at jeg tyr til gjentakelse og andre, mindre relevante, skildringer av styrehverdagen min. Har som vanlig
styrt litt med skapene i U1, og sammen med Thorvald gjort nettsiden litt mer brukervennlig. Var også på sosialkveld med
Styret, “fader Nablaham” er offisielt risset like dypt inn i hjernen min som Theodor, og det sier ikke lite! Siden jeg skriver
dette på fredag, før beerpong-turneringen så må jeg melde på forhånd at jeg gleder meg til å feire seieren der utover de sene
nattetimer. Har forøvrig støtt på det lateste løsningsforslaget jeg har vært borti, der hele optikk-løsningsforslaget til
oppgaven ble beskrevet av: E_1+E_2 = … (Algebra! Do it!) = det som skulle vises. Dette gjorde fint lite for å bedre det
allerede dårlige forholdet mitt til optikk.
Ella: Denne uka har hovedsakelig gått til skolearbeid (endelig), moms og budsjettrevidering. Begynt å se på muligheten å
flytte regnskapsåret til å følge kalenderåret, noe som virker som kan gå ganske smertefritt, bank i bordet. Var også med på
“Fin på rim med vin og intim(?)” hvor vi i styret planla joulebohrinnslaget vårt og koste oss masse! Jeg har i tillegg hatt
besøk av mamma i helgen, som har vært veldig hyggelig. Så nå har jeg et kjøleskap fullt av digg mat og fryseren fullt av
hjemmelagde retter.
Håkon: Har vært masse møter denne uka. På tirsdag var jeg i møte med planleggingsgruppa for StudForsk-konferansen, og
vi hadde et nytt møte igjen på fredag. Ting begynner å falle på plass og det ligger an til å bli en bra konferanse. På onsdag
var jeg i møte med NFK/NoFFo og fikk her litt informasjon om hvordan de ligger an med planleggingen av NFK, samt hva
som er ambisjonene/planene til NoFFo fremover. Senere på dagen var jeg på møte med IE-fakultetet og en rekke andre
linjeforeninger. IE er gira på et bedre samarbeid med linjeforeningene, noe linjeforeningene virket svært positive til. Senere
på kvelden hadde vi “Fin på vin og inTim med rim” med styret, hvor vi jobbet med ideer for joulebohrinnslag. Det er god
grunn til å glede seg til joulebohret, sier jeg bare! På torsdag var det møte med Educom, hvor vi planla sosial kick-off og satt
ned arbeidsgrupper for en del arrangementer. På fredag var det møte med Utfluks, hvor vi planla besøk fra Finland, blant
annet. I skrivende stund er det enda fredag, og akkurat nå ser jeg veldig frem til å knuse resten av Nabla i beerpong sammen
med vår elskede kjellersjef og vår kjære tidligere jubsjef! Søndags-update: Vi røk ut i første kamp. På lørdag stakk jeg en tur
innom Nablaugets 4-årsjubileum, hvor jeg, som på 3-årsjubileet, ble servert en to-liters Bierstiefel med porter.
Anders: Denne uken har faktisk vært relativt rolig i BN-sammenheng. Alltid litt smågreier å fikse og mail å svare på, og jeg
var på en bedpress, men nå er både eurêkakom og de nye BN-medlemmene i gang, så da er det neste BN-året godt på vei.

Samtidig har det gjort det mulig for meg å jobbe meg helt opp til øving 2 (!) i kvante! Det klart mest spennende som har
skjedd denne uken er at jeg har skaffet sommerjobb! 6 uker som IT-konsulent i Oslo neste sommer, det blir veldig gøy. Så
har jeg rukket vært på sosialkvelder med Excom og Nablastyret, en bedpress, og ikke minst en todagers reunion med gamle
tjommier fra forsvaret i helgen.
My: Det blir spennende når jeg skal begynne for fullt for å ta igjen all skolen jeg har gått glipp av. Denne uka var full av
veldig mye lab og mye arrkom-jobbing. Nå er det fullt kjør med planlegging av Åre, Joulebohr, Hele Nabla baker og
Fysmatkveld, så det er definitivt nok å gjøre. Det var også utrolig hyggelig på onsdag kveld med “Fin på vin og intim på
rim”-kveld med styret<3 Så var det beerpongturnering på fredag, der jeg deltok som dommer, en overraskende utfordrende
jobb, men det var fortsatt veldig gøy. Må si det er mange gode førstisser i beerpong! Resten av helgen gikk til
bursdagsfeiring som var utrolig hyggelig siden jeg fikk være i så godt selskap! Ser frem til en ny uke med forhåpentligvis litt
mer skole.
Silje: Denne uka har vært full av fylla og overraskende mye skolearbeid. Det begynte med at jeg hev meg med på
linjeledernes kontor til kontor da jeg var edruvakt på vårt kontor. Dette var utrolig gøy, og vi endte opp på Tyholt til vi ble
kasta ut. Ellers deltok jeg også med resten av styret (-Camilla) på vinkveld der vi satt i sammen det jeg vil kalle et veldig
kreativt joulebohrinnslag, så det er bare til å glede seg. Det har også foregått litt kjellerstyret-stuff ettersom vi arrangerte enn
vellykka beerpongturnering på fredag. Dette var det første arrangementet våre nye medlemmer selv arrangerte så det var
utrolig deilig å delegere bort alt av arbeid, til tross for at til og med det tar litt tid. Kjipt var det at jeg og Håkon og Helena
ikke tok hjem seieren, noe som jeg mener vi absolutt burde klart. Det var uansett en gøy fest.
Thorvald: Denne uka har jeg ikke fått brukt så mye tid på WebKom som jeg helst skulle ha gjort. På møtet på onsdag fikk
jeg kún vært en kort tid, før jeg måtte videre til “Fin på rim og inTim med vin” eller noe sånt. På møtet fikk jeg tatt opp at vi
må bli flinkere på å teste oppdateringer også på mobil-nettleser og luftet idéen om å ha en kodesøndag, som evt. kan slåes
sammen med en tur på Lyche. Nå har vi også endelig fått fastsatt møtedag til å være torsdag, etter mye frem og tilbake. Vi
klarte også å hjelpe til litt med å tømme Nablas store brus-beholdning. Helgen har blitt brukt på å ta igjen alt jeg ikke har fått
gjort av skole, og jeg ser nå frem til en uke med rapportskriving. Håper også å ha et utkast av KID-betalingssystemet klart
innen slutten av neste uke.
Even: Den siste uka har (som vanlig) gått hovedsakelig til å prøve å henge med faglig og diverse sosiale arrangementer. Jeg
har til og med fått tid til å lage plakat til Studentenes ryddeaksjon. På onsdag var det «Vin på rim og Tim med inTim» eller
noe sånt, og vi hadde det veldig gøy med å planlegge joulebohrinnslag. På torsdag hadde vi redaksjonsmøte for
oktoberutgaven, og det virker som de nye atomspaltistene er kjempegira! Tror dette blir en bra utgave. For en gangs skyld
har jeg klart å delegere midtsideredigeringen til noen andre, så jeg ser frem til å ikke bruke en hel helg på det denne gangen.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ris til Even som la til førsteklassinger i styreslacken
Ros til Styret for konstruktiv bruk av Slack
Orienteringssaker
Alle
Hele Nabla baker
My
I uke 43 arrangerer arrkom Hele Nabla baker, og i den forbindelse blir det kontortid hver dag hele uken. Under
ordinære kontortider på tirsdag og onsdag skal Camilla og Niels hjelpe til med det praktiske (hovedsakelig lage
kaffe), men de andre dagene fikser arrkom det selv.
Saker
Alle
Innsamling til Redd Barna
Ella
Hvert år samler Nabla penger inn til Redd Barna. I år skal disse pengene ikke komme rett fra hovedkonto, men de
skal samles inn på et annet vis. På initiativ fra Helena skal det i år arrangeres en veldedighetsauksjon. Overskuddet
fra denne auksjonen vil gå til Redd Barna.
How to Nabla
Håkon
Nabla mangler gode rutiner for erfaringsoverføring. Camilla og Postkom har jobbet med å lage et rammeverk for
erfaringsoverføring, og dette vil diskuteres under Nablabank-workshopen i slutten av oktober.
Medlemskontingent
Ella/My
Det mangler fortsatt noen betalinger av medlemskontingenter. Nablas gruppeledere skal sjekke om de nyopptatte
medlemmene sine har betalt. Det er også mange nye komponenter som ikke har hentet pins på kontoret enda, så
det skal blestes på de neste kontortidene.
Eventuelt
Alle
Diskusjon av Joulekort-motiv
Fremover
Alle
Fysmatkveld

