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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: I juleferien skulle jeg gjøre typ 12 forskjellige ting så jeg slapp å måtte gjøre det mens skolen var i gang. Isteden har 
jeg jobbet på deltidsjobben og sett på Game of Thrones, og gjort kanskje 2 av dem. Men mye begynner å falle på plass nå 
etter hvert, planleggingen for SKE er i full gang, og mye der er klargjort. Timeplan for året er fikset, og kalenderen er 
allerede full frem til sommeren føles det. Men dette blir et veldig spennende semester, så gleder meg masse til alt som skal 
skje nå fremover! UKA begynner å komme i gang nå, og januar medfører også oppstart med Studenttinget. Om ikke jeg har 
overordnet med tid til fag så skal jeg i det minste erfare masse og lære masse (ikke-faglig haha (men vel så viktig enn så)). 
Samfundet har kommet med sin romplan, og NTNU skal ha frokostmøte om campusutvikling, to ting jeg tro det eller ei 
gleder meg til å få bedre innsikt til! Følg med i neste episode av dramaserien “Nina neglisjerer fag pga div”. 
  
Camilla:I juleferien hadde jeg store planer om å begynne på fag, få gjort unna litt verv og være helt avslappet og klar til 
semesterstart. Det skjedde ikke. Men etter en lang juleferie er det veldig godt å være i gang igjen med skolerutinen, og jeg 
gleder meg til et spennende semester! 
 
Niels Henrik: Juleferien har behandlet meg svært godt og jeg er veldig klar for å komme i gang med det nye semesteret! 
Styret har hatt en semi-produktiv jul (sosialt sett), med møter både på julaften og nyttårsaften (med relativt bra oppmøte), og 
jeg gleder meg til å fullføre styreperioden sammen med de andre! Av faktisk produktive ting så har jeg skrevet ferdig 
ESKE-referat, samt så har jeg begynt på erfaringsskriv som etterhvert har begynt å bli et ganske omfattende dokument. Neste 
uke skal jeg til Åre sammen med hele fem andre styremedlemmer (genuint bra oppmøte), og hvis fjoråret var representativt 
for undertegnedes lykkenivå i Sverige, så blir det også en fantastisk tur! 
 
Ella: Nei altså, jula ble ganske mye mindre produktiv enn planlagt. Fikk slappet av og hengt med familien, men litt pga 
sykdom og litt pga latskap, ble verv litt tilsidesatt. Jeg fikk ført likvidetsregnskap for alle i 2018, men mangler fortsatt 2017 
og muligens 2016 for å klare å sette gode buffere. Ellers har jeg styrt med fagvalg og utveksling.  
 
Håkon: I juleferien har jeg vært opptatt med å gå opp i vekt og sitte i ro, samt tilbringe tid med sofaen og TV-en. Det har 
vært veldig koselig. Fått startet på erfaringsskriv, som jeg fort så at kommer til å bli omfattende. Også sett litt på utveksling. 
Nå er semesteret i gang igjen og jeg håper på å få til et møte med Educom så fort som mulig. På Utfluks-fronten er det jo 
snart besøk fra Finland, det blir skikkelig gøy! Blir nok snart et møte der også for å planlegge besøket. Ellers skal jeg starte 
semesteret på både beste og verste (mest beste) mulige måte med Åre neste uke. Gleder meg masse til en skikkelig 
fire-dagers med Tims Trofaste og resten av Nabla. Frem til det skal jeg bare fortsette å nyte den ene uken av semesteret der 
jeg forstår det faglige innholdet som blir gjennomgått, som av en eller annen grunn heter «Praktisk informasjon» i alle fag. 
 
Anders: Nytt semester er i gang! Ting er allerede i full gang for BNs del. Vi har allerede en del jern i ilden når det kommer 
til bedpreser dette semesteret, og eurêka nærmer seg nå med stormskritt! Det er mye som skal på plass på kort tid mellom nå 
og eurêka, selvfølgelig med en uke i Åre i mellom, og mellom eurêka og SKE, når ny BN-sjef skal i gang. Januar blir 
hektisk! 
  
My: Ferie 
 
Silje: Det var deilig med juleferie og litt rolige dager hjemme med familien. Jeg fikk allikevel fullt ut tiden rimelig godt med 
flere jobbdager, erfaringsskrivet og litt planlegging for auksjonskvelden som kommer snart. Jeg kjenner det var veldig godt å 
komme opp til Trondheim igjen, jeg har nok savnet livet her også selv om det var godt å være hjemme. Nå står Åre for tur og 
det ser nok litt mørkt ut for øving 1 i diverse fag.  
 



Thorvald: Godt å være på igjen. Har allerede hatt full alarm i WebKom, med strømbrudd på serverrommet, gøy med litt 
action. Første møte er allerede tirsdag denne uken, og vi har mange saker på agendaen. Håper å sette opp testserveren Gauss 
veldig snart. 
 
Even: Har brukt deler av juleferien på å lage joulekort og Årekompendiet. Utover det har jeg nesten ikke fått gjort noe av det 
jeg skulle gjøre i jula, men det var vel omtrent som forventet. Jeg er nå i gang med planlegging av min siste utgave av 
Nabladet, og vi skal ha møte allerede på torsdag. Jeg har også fått startet på erfaringsskrivet mitt, noe som ser ut til å ta noe 
lengre tid enn forventet. 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros for styremøter i ferien 
Orienteringssaker Alle 

3 Nablabanken Camilla 
Arbeidet med opprettelsen av Nablabanken har ikke stoppet. Camilla og Postkom skal ha møte i løpet av kort tid, 
der de skal planlegge hvordan veien videre ser ut. 
Saker Alle 

4 SKE-forberedelser Nina 
SKE nærmer seg, og det er en rekke forberedelser som må gjøres. Camilla har ansvaret for å fikse SKE-bingo og 
SKE-mingle, mens Silje har ansvaret for pølsesalg. Det skal også promoteres til SKE på Nablas instagram, alle 
styremedlemmene skal legge ut et innlegg der de forteller om rollen sin i Styret. Det vil også bli kjøpt inn ny 
hammer, ettersom den gamle hammeren har forsvunnet. Nytt av året er at man stemmer blankt ved å la være å 
stemme, i tråd med eksisterende praksis i de fleste organisasjoner. Styret skal også ha et ekstra budsjettmøte før 
SKE for å finjustere budsjettforslaget inn mot SKE.  

5 Utvekslingsstudenter Thorvald 
Thorvald og Silje var på møte med fakultet for å møte utvekslingsstudenter. De ble gjort oppmerksom på at Delta 
har jobbet mye med å integrere matte/fysikk-utvekslingsstudenter, og siden Nabla og Delta er linjeforeningen for 
de samme utvekslingsstudentene (For utlendinger vil nok linjeforeningene for “fysikk og matematikk” og 
“matematikk og fysikk” virke ganske like), skal Utfluks ved Håkon ta kontakt med dem for nærmere samarbeid i 
fremtiden. Nablas plan for hvordan utvekslingsstudenter bedre skal integreres er først og fremst å få dem med på 
sosiale arrangementer, neste steg er å få dem med i Nablas interessegrupper.  

6 Invitasjon til elevkveld med Ent3r Trondheim Camilla 
Nabla har blitt invitert til å ha stand under Ent3r sin elevkveld der vi får muligheten til å vise unge realfag-spirer 
hvor kult fysikk og matte er. Nina, Thorvald og Educom har meldt interesse for å bidra til å sette opp stand og 
underholde.  

x. Eventuelt Alle 
Kontortider, ITV Nina 
Magnus Wølneberg, tillitsvalgt ved IFY, kommer til å ha sine kontortider på Nablakontoret. 
Kurs med tillitsvalgte Nina 
Kurset Nablas tillitsvalgte skal ha flyttes til slutten av februar.  

xx Fremover  Alle  
● Åre 
● Ny server til WebKom 

 


