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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Var på møte med Kjellern for et formøte til deres generalforsamling. Det ble diskutert sponsormidler og eventuelle 
mål vi ønsket for Kjellern på tvers av Nabla, HC og Janus. Fikk besøk av tre venninner denne helga for å feire bursdagen 
min. Var på revyen på fredag, den var amazing! Om jeg ikke følte meg som en potet før gjør jeg det hvertfall nå! Etterpå bar 
det til konsert med Razika på Samf, og bursdagsfeiring 24:00. Våknet opp syk med høy feber, så det var en moro måte å 
feire sine 22 på… Tok midtsidebilde med styret samme dag, har nå blitt mer intimt kjent med denne vennegjengen enn før, 
nå har vi hvertfall ingen hemmeligheter for hverandre! For en bursdagsgave det var å få se 9 kliss nakne styrekropper klokka 
11 dagen derpå! <3 Uka har ellers gått i siste planleggingen av SKE og varslingsworkshop og endelig fått skrevet ferdig 
erfaringsskrivet mitt. 
  
Camilla: Nablarevyen og Byggrevyen var kjempebra! Gøy med SKE! Tror nye styret blir kjempekult, virker som en veldig 
god og kapabel gjeng. Nå er det en måned igjen! 
 
Niels Henrik: Har hatt en ganske travel uke! Var på møte med Kjellern sammen med Nina for å komme med Nablas innspill 
og spørsmål til hvordan Kjellern blir driftet. På torsdag var jeg på lukus-bedpress med BCG sammen med blant annet Håkon. 
Kom fram til at de tjener altfor godt, basert på at de bruker alt for mye penger på fancy drikke til studenter. Det må dog sies 
at det er den fuktigste bedpressen jeg har vært på, så at de tjener for godt var noe jeg utnyttet meg av. Stakk også innom 
premierefesten, men grunnet frykt for spoilers, samt at jeg ikke var pent nok kledd ble dette et kort visitt. Nablarevyen på 
fredag var en fantastisk opplevelse, Charlie Backup var en nydelig karakter! Byggrevyen var også ganske bra, så det ble en 
bra helaften. SKE ble også vell gjennomført på mandag, det gikk tilnærmet knirkefritt og jeg er overbevist om at det nye 
Styret kommer til å gjøre en fantastisk jobb! 
 
Ella: Denne uka har gått mye smått. Har levert min (mest sannsynlig) siste momsmelding, fikset mange bilag, gjort en del 
skole, og vært ganske sosial. I tillegg var jeg på Nablarevyen og Byggrevyen! Utrolig gøy å se, folk er så flinke! Ellers har 
dte vært en del ikke-Nabla-relaterte ting, som borettslagsmøte og bursdagsfest. Så var det SKE! Flinke kandidater og jeg er 
veldig optimistisk for neste styre! 
 
Håkon: Dette har vært en veldig morsom uke. Fått gjort en del prosjektarbeid i et par fag, veldig godt å faktisk føle at man 
ligger greit an i forhold til tidsfristene. På torsdag var jeg på møte med NV-fakultetet og fire andre linjeforeninger, hvor vi 
diskuterte muligheter for samarbeid om integrering av utvekslingsstudenter i fremtiden. Veldig spennende, det virker som 
om både NV og andre foreninger er gira på å samarbeide og få i gang gode tiltak for å hjelpe utvekslingsstudenter med å 
engasjere seg i linjeforeninger! Fra torsdag gikk det kun oppover på morro-siden og ganske kraftig nedover på skole-siden. 
Torsdag kveld var jeg og tre andre tredjeklassinger (deriblant kommende eks-sekretøs Niels) på bedriftspresentasjon med 
BCG, med den aller åpneste baren jeg har sett i hele mitt liv. Senere på kvelden ramlet vi innom premierefesten til revyen, 
som etter hva jeg husker var veldig gøy. Fredag var ukens store høydepunkt med Illuminabla, som mer enn innfridde alle 
forventninger! Fantastisk bra jobbet av hele revygjengen, jeg blir like fascinert hvert år over hvor utrolig gjennomført 
Nablarevyen er. Fikk også med meg Byggrevyen denne kvelden, noe som var veldig stas. Lørdag ble det en koselig kveld 
med sjakkturnering med en del venner fra tredjeklasse. Mandag var det SKE, hvor det ble bestemt hvem som skal tape mot 
gamlestyret i ølchugging på Inn/Ut den 1. mars.  
 
 
 
 
 
 



 
Anders: Der var nyestyret valgt, og vi er offisielt “gamlestyret”. Det er veldig rart å tenke på. Etter årsmøtet til BN siste uke 
har det ikke vært så mye mer for meg å gjøre i BN-ledervervet mitt. Jeg har skrevet erfaringsskriv og fullført de siste 
finishing touches til endringer jeg har ment å gjøre på Drive. Nå blir det erfaringsoverføringsperiode, hvor påtroppende 
BN-leder Martin Johnsrud allerede har erfaringen som trengs til å ta på seg mye ansvar tidlig, så skal jeg være i bakgrunnen 
for å støtte ham. Ellers har vi sett Nablarevyen, som var vanvittig gøy! Den ble kjempebra i år og! 
 
My: Siden sist styremøte har jeg uten lykke prøvd å ta igjen det av skole som jeg fortsatt henger bak. Har jobbet masse med 
auksjonskvelden, arrangert styrevors før revyen, jobbet litt div arrkomting. Tatt midtsidebilde med det kjære styret mitt. 
Vært på SKE. Gira på det nye styret!! Og stolt av alle som stilte! Mindre gira på å gå ut av styret. Men all good things must 
come to an end, er det ikke det man sier? Gira på en fireukersperiode med sammen ny-styret. Veldig gira på er arrkom med 
Nora som leder, det blir bra! 
 
Silje: Wow, den siste uka har vært proppfull av Nabla-stuff. Revyen har jo kanskje tatt 90% av tiden min men det var så 
vanvittig verdt det, utrolig gøy å få være med på noe så proft og sammen med så mange flinke folk! Veldig fornøyd med 
Nablareven 2019, savner det allerede..  
Utenom det har vi gjort litt endringer for denne auksjonskvelden nå som begynner å spikres endelig. Og selvsagt måtte jeg jo 
bli syk og ligge langflat hele helga da jeg egentlig skulle forsøke å ta innpå litt skole fra dagene på Rockheim. Men men 
heldigvis fikk jeg i hvert fall tatt det litt med ro, takk gud for at paracet finnes i denne verden. På mandag sto SKE for tur, jeg 
kjente den kom litt brått med etter både revy og uplanlagt sykdomshelg, men det gikk hedigvis fint. Jeg ble så imponert over 
hvor flinke alle kandidatene var til å stå der oppe og prate så rolig og kontrollert. Gratulerer til alle som nå kan kalle seg 
nablastyret 19/20, jeg gleder meg masse masse til å jobbe med dere fremover! 
 
 
Thorvald: Revy var gøy. Imponert av hvor høy kvalitet revyen holdt. Det har gått litt tid på å planlegge og utvikle frem mot 
SKE. SKE funker veldig godt, til tross for at halve styret var febersyke. Selv løste jeg det ved å hive i meg et lass med 
Paracet 
 
Even: Den siste uka har i stor grad gått med til å se revyen (to ganger), samt forberedelser til SKE. Det var veldig gøy med 
styrevors før forestillingen på fredag, selv om forsøket vårt på å få i gang Jan Pillemann ikke slo helt an. På lørdag hadde vi 
endelig pizza- og singstarvors med redaksjonen, som jeg og kosesjef Camilla har planlagt en stund nå. Det var, ikke 
overraskende, veldig gøy det òg!  
 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til Nablarevyen for å være verdens beste revy 
● Ros til Styret som hjalp My med styrevorset 
● Ros til oss selv for bra gjennomført SKE 
● Ros til alle som stilte 
● Ros til Nablabanken! 

Orienteringssaker Alle 
3 Møte med NV-fakultetet angående utvekslingsstudenter Håkon 

Håkon har vært på møte med fakultetet der de tok opp hvordan linjeforeningene ved NV-fakultetet kan samarbeide 
med fakultetet for å få utvekslingsstudenter inn i linjeforeningene. Fakultetet fortalte om de eksisterende tiltakene 
for utvekslingsstudenter, og ønsker å inkorporere oss i den prosessen, blant annet i Buddy-systemet, der 
utvekslingsstudentene får en “buddy” å forholde seg til som studererer ved NTNU. Håkon er nåværende 
kontaktperson for Nabla.  

4 Søknad om støtte fra SiT Ella 
Fristen for å søke penger fra SiT går ut 1. mars, så hvis noen komitéer eller interessegrupper i Nabla ønsker å søke 
støtte derfra må de si ifra til Ella i god tid før 1. mars.  

5 Varslingsworkshop Nina 
12.02 ble det arrangert en varslingsworkshop av Nina og SiT. Niels Henrik stiller som referent. Workshopen 
dreide seg om å utarbeide en tydeligere beredskapsplan når en studentorganisasjon mottar en varsling. 
Saker Alle 

6 Medlem i linjeforeningen, men ikke student ved fysmat Camilla 
Nabla har fått forespørsel av en masterstudent som verken studerer fysikk eller matematikk om å bli med i 
linjeforeningen dette semesteret, ettersom denne personens linje ikke har en egen linjeforening. Styret mener at 
alle bør få lov til å oppleve samholdet i en linjeforening, så selv om hen ikke oppfyller kravene til 
komponent-status i Nablas lover, kommer hen til å få bli med på arrangementer i regi av Nabla. Dette er innenfor 
betingelsene i Nablas lover, siden hen ikke vil få status som komponent. Dette tilfellet ligner på mange måter 
hvordan Nabla må forholde seg til utvekslingsstudenter, som også har lyst til å være med i Nabla i en kort periode. 
I lys av SKE der mange av kandidatene uttrykket et ønske om å lage rutiner for hvordan Nabla skal forholde seg til 
“korttidskomponenter”, faller denne oppgaven på Nye-Styret. Disse rutinene er ikke på plass ennå, så i dette 
tilfellet, mener Styret det er riktig å la studenten være med i Nabla (spesielt når det er snakk om et såpass kort 
tidsrom). 

7 Bleste i masterforelesninger Nina 
Inspirert av Delta, som har hatt stor suksess med å bleste i masterforelesning på engelsk for å etablere kontakt med 
utvekslingsstudenter, skal Nabla også gjennomføre dette. 

8 Nablabanken Camilla 
Camilla har nå opprettet Nablabanken i Google Drive. I første omgang er det Styret som skal legge inn ting her, 
også skal det gradvis utvides til resten av Nabla. Nestleder kommer til å administrere hvem som har lesetilgang til 
driven. Komponenter melder inn til sin komité-/interessegruppeleder hvis de ønsker tilgang, denne lederen melder 
igjen fra til nestleder. Mer informasjon om dette kommer senere. 

9 Søknadsfrist, komitéopptak Anders 
For at nye komité- og gruppeledere skal få god tid til å gjennomføre intervjuer med nye søkere settes 
søknadsfristen til 17.02 kl 23.59. Kranglemøtet blir i R21 25.02, og Inn/Ut blir 01.03.  

x. Eventuelt Alle 
 
xx Fremover  Alle  

● Erfaringsoverføring 
● Auksjonskvelden 

 


