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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Blitt med i både Studenttinget, og UKA som personalansvarlig. Sendt ut endelige sakspapirer for eSKE, det meste er 
klart for det nå. Nye kaffetraktere  er på plass, og fysøren så sexy de er! <3 TV-aksjonen sin stand gikk veldig fint, svært 
fornøyd med resultatet på 7250kr! Fredag var jeg på kurs med SiT for den nødvendige samtalen sammen med resten av 
linjelederforumet, det var veldig nyttig og lærerikt. Mye av uka har nå gått til planlegging av workshopen for 
varslingshåndtering som jeg skal arrangere i februar for alle studentforeningene i Trondheim, tror det blir veldig bra! 
Bursdag fredag, jouleverksted lørdag, eksamensskriving i LiP hele helga. 
  
Camilla: Bli er litt kort RRT fra meg denne uken etter en kjempekoselig hyttetur med Koreolis hele helgen pluss jobb. 
Høydepunkter: Sosialkveld på Øx med styret, TV-aksjon stand, snart eSKE. Nedturer: Snart eksamen… Blir en hektisk 
kommende uke med mye styregreier og joulebohr og skole. Wiii. 
 
Niels Henrik: Deltok på sosialkveld med styret på Øx som var fett! Både øl og mat var billig og godt, så anser de som 
veldig gode kjøp (#sponsetInnhold, #neida). Deltok på en workshop om #MetooAkademia (Nå ble det mye # her), før jeg 
måtte springe ned på lab for å prøve å bli ferdig med måleteknikkprosjekt. Ellers har uka gått til skole og forberedelser til 
ESKE.  
 
Ella: Har gjort en del denne uka også. Etter styremøtet forrige uke hadde vi sosialkveld på Øx som var veldig koselig. På 
onsdag samlet vi inn penger til TV-aksjonen, hvor vi fikk samlet inn masse! Ble helt imponert over hvor snille folk er og 
hvor mye fattige studenter kan donere til folk som trenger det mer! Ellers så deltok jeg også på ekskursjonsfesten vår, og det 
var utrolig gøy å ha kullet samlet igjen! Annet en det så har jeg stått og solgt kompendier, og gjort en del klart til 
budsjettmøte neste uke. Jeg merker også at eksamen nærmer seg med stormskritt så har endelig fått lagt inn en del timer med 
lesing. 
 
Håkon: Denne uka har vært litt sånn som forrige uke. Ganske rolig og ikke så mye som skjer. Nå er omsider alt 
prosjektarbeid for dette semesteret over, og selv jeg begynner å nærme meg nok godkjente øvinger i de fleste fag. Har 
fremdeles gjort noe styre-/komiterelatert arbeid denne uken da. Mandag kveld hadde vi workshop med Educom der vi 
arbeidet med NablaWiki, utvekslingsdatabasen og Nablasiden på engelsk. Pizza hører alltid en workshop til, så det ble det 
såklart også ila kvelden. På tirsdag hadde jeg medarbeidersamtale med samtlige medlemmer av komiteen. På onsdag sto jeg 
på stand med resten av styret for TV-aksjonen, noe som gikk veldig bra, vi dro tross alt inn hele 7200kr! Onsdag kveld var 
det ekskursjonsfest på Kjellern. It was lit fam.  
 
Anders: Dette har vært en enormt hektisk uke. Den startet bra med sosialpils og -pizza etter møtet sist mandag! Tirsdag var 
det møte med Linjesamarbeidet, og mange, mange timer på måleteknikklab. Samt en liten kontortid, som gikk så vanvittig 
knirkefritt med de nye kaffemaskinene våre! Stand for TV-aksjonen på onsdag var og veldig suksess! Den dagen ble så 
avsluttet med ekskursjonsfest på Nablakjelleren, veldig koselig. Det samme var spillkvelden, kombinert med et kjapt møte, 
med BN torsdag kveld. Og fredag var det nye timer på lab. Og bursdagsfest! Undertegnede fylte 2*11 år den 11. i 11. denne 
helgen. Mye kjekt, og mye lab, og generelt lite tid til annet denne uken altså. Neste uke er like fullstappet så nå begynner jeg 
faktisk, nesten, å glede meg til eksamensperioden. 
  
My: Denne uka har vært mye bedre enn forrige ettersom formen har kommet seg litt. Uka startet med intens arbeid om å få 
inn tre biorapporter og mye måleteklab. Så var det utrolig hyggelig med TV-aksjonenstand på onsdag, i tillegg til 
ekskursjonsfest! Det var veldig hyggelig å være på fest med 3.klasse, og spennende med en kjeller med høyere 
voksenprosent på alkoholen. Ellers fikk jeg presset inn noen timer på Cafe-sito og noen timer til å selge kompendier på 
fredagen. På lørdagen var det jouleverksted og jouletrebohrfest, som var utrolig hyggelig. Tradisjon tro ble det selvfølgelig 



litt krøll med å komme seg ned på lageret før jouleverkstedet begynte, men alt ordnet seg og verkstedet gikk som smurt, for 
noen flinke arrkomere! Jeg er meget imponert over hvor mange komponenter som har så fine “ugly christmas sweaters”. 
Gleder meg masse til jul, og masse til joulebohret! 
 
Silje: Deltok på sosialpils og pizza med resten av styret på mandag, det var digg. Har vært i planlegging med arrkom om 
jouletrebohrfesten som var på lørdag. Kjellerstyret serverte rødvinsgløgg og stilte med joulekaoot på kontoret før turen gikk 
opp til kjellern der vi kåret vinnere fra jouleverkstedet.. Det var en kjempesuksess av årets siste åpningsdag så veldig 
fornøyd og letta over det. På onsdag jobba jeg på kjellern på exkom sin Brasil-fest. Det var en hyggelig kveld, til og med så 
hyggelig at skjenkekontrollen ville ta turen innom. Til tross for at jeg slepte meg gjennom 3-dagers fylla i helga så er formen 
ganske bra, men kan ikke skryte av å ha gjort så mye skole som jeg burde.  
 
Thorvald: Dette har vært en ganske rolig uke, det har vært deilig. Mandagen var det sosialpils og pizza med styret etter 
møtet. Onsdag var det tv-aksjon. Det var kjempehyggelig, og gikk enda bedre enn jeg hadde håpet på. Delta sitt lykkehjul 
hjalp på. Torsdagsmøtet med WebKom var fint. Selv fikk jeg ikke gjort så mye, men de andre jobbet godt. WebKom var 
også representert i Nabla sjakkmesterskap. Øystein luftet ideen om å sette opp Gauss som testserver snart, det synes jeg 
høres veldig fornuftig ut, og håper vi får gjort det. Torsdagen avsluttet svært trist, da jeg sendte pc'en min til service fordi 
den har hatt litt problemer med strømtilførselen - nå føler jeg meg som en mor som har levert inn barnet sitt. Jeg er spent på 
hvordan dette vil påvirke produktiviteten min, både i WebKom og i studiene; per nå har jeg bare en gammel skolepc til 
disposisjon. 
 
Even: Dette har vært en rimelig hektisk uke for min del, og det har skjedd ting hver eneste dag. Innimellom styremøte og 
sosialpils på mandag, TV-aksjon-stand og ekskursjonsfest på onsdag og jouleverksted på lørdag pluss en del andre ting har 
jeg ikke fått tid til å gjøre så veldig mye. På toppen av det hele har vi også hatt semesterets siste prosjekt (i stokmod) denne 
uka, men dette var heldigvis litt enklere enn forventet. Jeg begynner å få levert nok øvinger til å få ta eksamen i de fleste fag, 
så nå stresser jeg litt mindre med å få gjort alt av øvinger, men dette blir nok erstattet av godt gammeldags ekamensstress 
innen kort tid. Alt i alt har det vært en veldig gøy uke, selv om jeg kanskje har fått gjort litt mindre skole enn jeg skulle 
ønske. I kveld (søndag) skal vi ha juleavslutning med redaksjonen, og det tror jeg blir kjempegøy! Vi hadde også slipp av 
novemberutgaven av Nabladet på onsdag under TV-aksjon-innsamlingen, og jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på 
den så langt. De nye atomspaltistene har vært kjempeflinke <3 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til alle som donerte til TV-aksjonen! 
● Ros til Delta som lot oss låne lykkehjulet til TV-aksjonen, og for lån av lagernøkkel 
● Ros til jouleverkstedteamet og kjellerstyret for koselig joulearrangement 
● Ros til Thorvald for kjøleskap 

Orienteringssaker Alle 
3 Fysikkland er et kjøleskap rikere Thorvald 

Thorvald klart å få skaffet et kjøleskap til fysikkland, så nå kan komponenter lagre mat/drikke der dersom de 
ønsker det. Styret har også blitt gjort oppmerksom på at komponenter har oppholdt seg lengre enn det som er 
nødvendig inne på BFY sitt rom på fysikkland. Ettersom Delta ønsker at deres medlemmer har førsteprioritet på 
plass i dette rommet, ber Styret alle komponenter følge denne oppfordringen.  
Saker Alle 

4 Forskriftsendringdyktig antall for generalforsamling Nina 
På lik linje med å ha et lovendringdyktig antall for generalforsamling, anser Styret det som hensiktsmessig å ha et 
et tilsvarende antall for endringer/opprettelser av forskrifter. Dette tallet velges til å være 21, slik at Styret alene 
ikke har mulighet til å endre forskrifter med sine stemmer, ettersom det kun kreves simpelt flertall for å vedta 
forskrifter.  

5 Workshop om varslingshåndtering i februar Nina 
I februar arrangerer Nina en workshop der formålet er å utarbeide en tydelig beredskapsplan for hvordan man 
håndterer saker når de oppstår. Disse sakene kan blant annet omhandle seksuell trakassering, mobbing, 
rusproblemer etc.. 

6 Bingo til eSKE Nina 
Tradisjon tro vil det bli arrangert generalforsamlingsbingo, Camilla tar på seg ansvaret for å fikse det praktiske 
rundt bingoen.  

x. Eventuelt Alle 
● Hvor får man tak i fancy kaffefilter NH 

○ Videresender oppgaven til resten av NV-gangen, Delta tar på seg ansvaret 
● Back-up av lagernøkkel NH 

○ Det er risikabelt å kun ha én nøkkel til lageret (dette ble et problem under Jouleverkstedet) 
○ Alle som skal ned på lageret må kvittere at de leverer tilbake nøkkelen. 

xx Fremover  Alle  
● eSKE 
● Budsjettmøte 
● Styrefest 
● Joulebohr 

 
 


