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Ansvarlig
Alle

Nina:
Vært i Vietnam som var helt AMAZE! Ikke tenkt en døyt på skole i mens men dette semesteret vil ikke gå sånn supert
uansett hehe. Lagt merke til den fantastiske innsatsen Camilla har gjort mens jeg har vært borte, og tatt i mot oppgaver jeg
ikke kunne ta uten å nøle! *partyhatt*. Har sagt opp jobben på café sito for øyeblikket siden jeg merker det ikke går å ha en
deltidsjobb på si så det er litt trist. Sendt litt mailer, organisert litt (en del) for en psykt vanlig uke, tatt igjen (litt) skole og
redigert filmingen av Nablarveyen (forhåpentligvis klarer jeg å bli ferdig med det før 2020…). Laget en egen mappe i drive
som heter invitasjoner med både excel-oversikt over alle fester og vedlagte invitasjoner vi har fått, synes dette er hyggelig å
ta vare på og greit å ha oversikt om vi skulle trenge det. Gleder meg ellers masse til V&A sitt jub i helga!!!
Camilla:
Var i Sveits i hele påsken, og hadde det fantastisk! Har gjort noen oppgaver for Nina, og generelt gjort nestledergreier. Har
endelig klart å bli kvitt en del andre verv, så etter erfaringsoverføringene håper jeg det blir litt mer tid til skole! Holder på å
bestille alt til 17.mai ogsånn. Ellers beklager jeg veldig en sen RRT denne uken.
Niels Henrik:
Hatt en særdeles lite spenstig påske. Tok igjen en del kvante, men ellers ble det mye avslapping (badet i isvann, kan melde
om at akkurat det ikke var så avslappende). Har brukt mye tid på å følge opp mine amazing fadderkom-medlemmer, og de
har jobbet masse så nå er fadderperioden nesten satt (Spoiler alert: den blir veldig, veldig bra). Fadderperioden fått innvilget
støtte på 5000 kr fra institutt for matematiske fag til, så nå går økonomien opp selv om vi måtte leie to dyre lokaler til
bli-kjent fest og avsluttende temafest. Endelig antall påmeldte faddere er satt, 75 meldte seg på, så Volvox fikser t-skjorter
snart. Hadde min første kontortid, innså at en halvtime var litt lite tid til å stelle istand alt som skulle stelles, men fikk hjelp
så da ordnet det seg. Hadde møte/tour på lageret med PostKom så nå begynner jeg å få kontroll på lagersalget som skal skje
snart (sannsynligvis neste uke)
Ella:
Styrt en del med planlegging av CERN-tur, litt diverse DnB-tull og min første kontortid. Ellers har jeg holdt et momsmøte
med alle økonomiansvarlige i de forskjellige komitéene, og så har jeg vært på møtet der vi fiksa denne terminens
momsoppgave. Har også endelig fått opprettet årets regnskap, så nå skal det bli orden i sakene. I tillegg har vi nå fått
innvilget støtte fra SiT, så har feira at vi fikk en god del mer enn i fjor. Annet enn det har jeg kost meg hjemme i Oslo i
påsken og hatt det veldig fint i Genève.
Håkon:
Rakk akkurat å ha min første kontortid før det bar hjem til påske. Det gikk i grunnen akkurat som forventet, noe jeg regner
med å få høre fra visse individer i all overskuelig og ikke-overskuelig fremtid (hei Niels, hei Anders). Påskeferien har vært
preget av kvante- og statistikkvideoer innendørs med helt blå himmel ute, men såklart også en god del avslapping og et par
kilo ekstra rundt midjen. Vært i Milano og Genève, og har problemer med å bestemme meg for hva som var kulest.
På Educom-fronten har jeg styrt litt med å finne ut av hvor noen penger til et foredrag har tatt veien, oppdatert
retningslinjene for hvordan holde diverse arrangementer som er relevante for komiteen og planlagt litt opp imot Inn/Ut.
Stresser litt med StudForsk-konferansen, vi har enda ikke fått bestemt oss for sted og nå begynner visse tilbud å «gå ut på
dato». Fremtiden ser ufattelig lys ut på den sosiale siden, men hvordan jeg skal klare meg uten akademiske sommerleker i år
er blitt et ganske ikke-trivielt punkt. Husker ikke om vi må ha skrevet ferdig RRT innen møte eller innen døgnet der vi har
møte, men nå er klokka 23.59 så det går visst fint uansett (aka kun Niels som har prikk fremdeles).
Anders:

Hatt en fantastisk påskeferie i Stryn, kjapp tur innom Indre Arna, så rett til Milano. Kjempegøy. Mye vin. Videre til CERN.
Litt skole ble gjort i påsken men ellers lite fornuftig arbeid på noen fronter siste par ukene. Deretter vært på BN-vors til
INN/UT. Dessverre kan jeg ikke komme hverken på dette eller neste ukes styremøter.
My:
Før påske var jeg på kjelleren for første gang! Fikk hjulpet litt til med maling, saging og skruing. Fikk også kost meg med å
lage krone til inn/ut-festen (savner kunst og håndverk). Har hatt en utrolig lang og avslappende påskeferie. Vært for det
meste i Oslo, slappet av hjemme og kost meg med familie og venner. Spist litt for mye sjokolade, og mailet utrolig mye med
ulike hoteller i forbindelse med immballet. Dratt til Genève!! Nytt masse sol og 20 grader i en fantastisk fin by. Deilig å få
litt sommer før en tur tilbake til Trondheim. I Genève fikk jeg både testet høydeskrekken i en gondol opp til et høyt fjell og
en tour på CERN som var veldig spennende.
Silje:
Har vært i Oman av alle plasser denne påsken med familien så kjenner det var litt tøft å komme tilbake denne uken. Før
påsken fikk jeg vært med litt på startfasen av oppusningen på kjelleren der vi malte veggene og bygget sofa. Skal være med å
dekorere denne uken, det blir utrolig bra! Ellers har jeg brukt det meste av tiden på å planlegge ludøl-kvalliken for Nabla
som etter mange avslag på å få lånt lokaler endte opp med å bli sammen med Omega i kjelleren på ellbygget (vi har
selvfølgelig to separate kvalliker) nå på lørdag 14. Håper at vi klarer å få mange påmeldte fra Nabla til tross for at
arrangementet kommer veldig brått på. Kjellerstyret er heldigvis veldig gira og flinke til å hjelpe til.
Thorvald:
Til stor glede for både min mor og hund tilbringte jeg mye av ferien hjemme i Oslo, der jeg spiste mye god mat som jeg ikke
betalte for. Var også på tur gjennom Skarvheimen med Pappa, som er en videreføring av en lang tradisjon vi har hatt. Ellers
rakk jeg å koble helt av fra skolen, så nå gleder jeg meg veldig til å få tilbake ElMag rapport, som må skrives om…
Uheldigvis har det blitt veldig få WebKom-møter i det siste, så håper at vi nå kommer inn i en god rytme igjen. I det siste har
jeg jobbet med å fornye nabla.no sin søkefunksjon, og å å febrilsk planlegge alt fra koieturer til inn/ut kostymer over slack.
Har også plaget Silje masse med drive- og facebook spørsmål, siden jeg er ‘som en gammel mann som ikke kan noe om
teknologi’ når det kommer til Facebook.
Even:
Har akkurat vært på inn/ut, som var veldig gøy. Litt før det igjen har jeg så vidt fått levert numerisk øving i kvante, og håper
jeg får ta eksamen i hvert fall. Har vært på reise i Tyskland og Sveits den siste uka, og det har vært kjempebra. Sånn bortsett
fra at jeg nå henger enda lengre etter faglig enn jeg gjorde før påske, men whatever. Har også stressa masse med diverse
redaksjonsting i løpet av påsken. Det å få folk til å levere i tide er vanskeligere enn man skulle tro. Jeg skal nå sette sammen
mitt første Nablad denne uka. Det blir interessant, men tror det skal gå greit.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros: Camilla har gjort en fantastisk jobb som både nestleder og fungerende leder
Ros: Nye styret for å vinne ølstafett
Ros: Mesterhjernene bak de vellykka ekskursjonsturene for andre og tredje klasse

Alle
Alle
Alle
Håkon
Alle

Saker
Gjennomgang av budsjett
Ella
Styret går nøye gjennom årets budsjett for å få en litt dypere innsikt i Nablas økonomi, så hvis noen har spørsmål
om økonomien så kan alle i Styret svare på relativt strak arm (selv om Ella burde oppsøkes dersom noen har litt
mer intrikate spørsmål).
Psykt vanlig uke
Nina
I uke 16 arrangeres psykt vanlig uke av de ulike linjeforeningsstyrene ved NTNU der det settes fokus på psykisk
helse. I år er tema ensomhet grunnet resultatene fra studentenes helse og trivselsundersøkelse i 2014, der det kom
fram at opptil 1 av 5 studenter i Trondheim føler seg ensomme. Nabla skal bidra med å ha stand utenfor kontoret,
samtidig som det skal arrangeres lavterskel kontortid (i betydning av at den gastronomiske oppvartningen vil være
litt redusert) hver dag. Samtidig skal styret stå på stand ved kantina sammen med de andre styrene i NV-gangen på
mandag og tirsdag. Det vil bli arrangert både filmkveld og quizkveld i løpet av uka.
Medarbeidersamtaler
Nina
Alle i styret skal ha medarbeidersamtale med Nina i løpet av høsten for å sikre at alle i Styret trives og at vi har det
bra sammen.
Gruppeledere 18/19
Nina
Listen over Nablas gruppeledere har blitt oppdatert, både på facebooksiden til gruppelederne og internt i styret.
Styret har også gjort en vurdering på hvem i Nabla som skal ha gallastilling, noen mister den nå, og noen mister
den over sommeren. Gruppelederne har fått tilgang på en mappe i google drive der det oppfordres til å legge inn
bilder som Nabla kan legge ut på sosiale medier.
Vårrengjøring kontoret
Nina
Det ligger mye ting på kontoret som bare tar plass så en storrengjøring er på sin plass. Styret møter opp på kontoret
kl 10 på søndag for å få vaske der det vaskes kan. Samtidig trenger styret en oversikt over inventaret på kontoret,
så det vil vi også lage.
17.mai - oppdatering
Camilla
Planleggingen av den tradisjonsrike 17-mai frokosten til Nabla er godt i gang. Nidelv klubbhus er booket og det
jobbes med å få booka buss. Den tentative planen er at det begynner kl 9 og at folk tar med tapas. Nabla får
kanskje prioritert plass i toget og da må vi møte i byen kl 12.30 presis. Påmeldingen kommer til å åpne så fort som
mulig. Det vil være 100 plasser, der 10 av plassene er reservert til styret.
Oppdatering om fadderperioden
NH
Planleggingen av fadderperioden er også godt i gang, planen er nesten helt satt. Nabla fikk 5000 kr ekstra i støtte
av institutt for matematiske fag, så nå går forhåpentligvis også økonomien rundt. Leie av lokaler er en stor
utgiftspost som ikke har vært der tidligere år, men det kompenseres for ved at Blåtur og reiseutgiftene derfra utgår.
Eventuelt
Alle
Runde rundt tastaturet
NH
Frist for å fylle ut er tirsdag morgen når Camilla sjekker.
Hedersdalje
Nina
Nina jobber med å få på plass et design til hedersdaljen, den vil sannsynligvis i stor grad ligne på æresdaljen.
Nablakalender
Camilla
Nablakalenderen som gruppelederne har tilgang på har blitt oppdatert
Nablashop
Camilla
Det skal være nablashop på første kontortid hver måned, Tiltak som gjøres for å gjøre nablashop mer tilgjengelig.
GDPR - personverndirektiv
Thorvald
Et nytt personverndirektiv fra EU kan lage krøll for webkom. Thorvald skal se på hva dette faktisk betyr, om noen
endringer er nødvendige.
Pins
Ella
Ella bestiller flere pins.

