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Ansvarlig
Alle

Nina:
Vært i en del møter med blant annet linjelederne, og planlagt å møte for planleggingen av SKE. Har drevet med å fått fikse
drive slik at vi får de filene vi trenger i vår nye styredrive. Hjalp også jubiléet med design av nye heders- og æresdiplom,
samt produksjon av disse. Litt mye møter, jubilé og planlegging av vietnamtur, og alt for lite skole men det skal nok ordne
seg til slutt! Skal bli ufattelig godt med en ferie nå, og jubileeumsuken har vært helt fantastisk!
Camilla:
Har for det meste vært opptatt med en rekke jubileumsforberedelser og arrangementer, spesielt med tanke på Bryggelauget,
The Gravitones og Koreolis. Jubileet var kjempegøy! Har også brukt mye tid på gjøre klar for erfaringsoverføring i Koreolis
(som økonomiansvarlig) og Ølbryggerlauget. Har også planlagt CERN-turen litt nærmere, og gjør klar et reiseskriv til alle
som skal være med. Stresser over mangel på tid til skolearbeid, men det løser seg nok.
Niels Henrik:
Har hatt 22 intervjuer til fadderkom, har bestemt meg for hvem jeg vil ta opp, også får vi se om jeg får det som jeg vil på
kranglemøtet. Har satt meg litt mer inn i sekretæren sine arbeidsoppgaver, stresser litt med skapklipping som skal skje nå
snart. Gleder meg veldig til å komme i gang med planleggingen sammen med fadderkom! Ellers har jeg vært med på mange
av jub-arrangementene, de har vært mad bra stemning! Har innfunnet meg med at skole blir nedprioritert resten av
semesteret.
Ella:
Deltatt på kurs om MVA i regi av SiT og lærte masse. I tillegg har jeg deltatt og hjulpet til på mange av jub-arrangement,
som har gått på bekostning av både søvn og skole, men har vært veldig gøy og definitivt verdt det! Brukt mye tid på å sette
meg ordentlig inn i fjorårets regnskap og årets budsjett. Hatt opplæring med styret på hvordan man selger effekter,
kompendier, og ting fra nablashop. Fått det siste på stell med arrkoms økonomi før Maud tar over som økonomiansvarlig i
arrkom, og gjennomført erfaringsoverføringsmøte med henne. I tillegg har jeg hatt et møte med Lise hvor vi har hatt enda
mer erfaringsoverføring og satt oss litt inn i et regnskapsprogram vi vurderer å bytte til. Har også hatt to svensker fra vår
vennelinjeforening på KTH boende hos meg, noe som har vært kjempekos.
Håkon:
Har, som alle andre komponenter, deltatt på masse jubileumsarrangementer. Har vært utrolig gøy og kostet kjempemasse tid
og penger, som seg hør og bør. Nachet til halv syv etter banketten, fornøyd med det. I forbindelse med banketten har jeg
også gjennomført klining med forrige ambassadør og tatt over styrebåndet, så har innsett at det er nå shit gets real. Hengt litt
med danskene som var på besøk fra TÅGEKAMMERET. Ellers har jeg avholdt intervjuer for opptak til Educom. Vi hadde
to søkere. Ønsker å ta opp begge disse om mulig, tror dette skal gå i orden. De som evt sier imot dette kan jo slåss med meg
om det. På mandag holder jeg første møte som leder av Educom. Her kommer vi til å gjennomføre valg av ny nestleder. Har
også vært på et par møter i forbindelse med planlegging av StudForsk-konferansen som skal avholdes i høst. Det er uendelig
mye å gjøre og jeg trenger at noen supplerer meg med matematisk og/eller fysisk bevis på at det faktisk er mulig å overleve
dette semesteret.
Anders:

Vært med på masse gøy i jubileet, alt har vært fantastisk vellykket. Stresset over at jeg ikke har gjort kvante på to uker.
Skrev tekst til hederskomponentutnevnelsen av Frøydis på banketten. Stresset over hvor bra jubileet har vært. Intervjuet
kandidat til BN, samt satt opp møtetidspunkter og kalt inn til mitt første BN-møte. Stresset over antall møter neste uke.
Prøvd å danne meg en god oversikt over hva som trengs å oppdateres av ressurs- og opplæringsdokumenter i BN, samt sett
på å utarbeide en LaTeX-mal til dette som om ikke jeg har nok å gjøre allerede. Stresset over hvor mye tid jeg har klart å
bruke i LaTeX de siste ukene.
My:
Jeg har for det aller meste av tida drevet med jubileumsting, pakket og solgt merch, hjulpet til å arrangement, deltatt på
arrangement og storkost meg masse! Litt deilig men også veldig trist at jubileet er over. Har ellers også jobbet litt med
planlegging av neste tur til Åre og med planlegging av immball. I tillegg har jeg kontaktet alle i arrkom for å finne ut hvem
som ønsker å være med videre eller ikke. Videre har jeg også bestemt meg for hvor mange og hvem vi ønsker å ta opp i
arrkom.
Silje:
Jeg har deltatt på en rekke jub-arrangementer og kost meg masse til tross for at det har blitt litt lite søvn og skolearbeid siste
uken. Har også jobbet litt i barnehagen på noen av arrangementene. Har ellers vært i kontakt med Omega angående en felles
fest nå til fredagen med tema hvite gutter og fått opp et arrangement på facebook for denne.
Thorvald:
Vært med på masse jub-arrangementer, som har vært kjempekos. Brukt alt for lite tid på skole og å sove. Har sammen med
Andreas holdt 11 intervju av webkom-søkere, Og skal ila. søndag ta endelig avgjørelse på hvem vi ønsker å ta opp, synes
dette er en vanskelig avgjørelse å skulle ta.
Even:
Hadde mitt første redaksjonsmøte på mandag. Har hatt noen intervjuer med søkere til redaksjonen, og jobber med å få
unnagjort de siste. Har (snart) kalt inn til testkveld for neste utgave. Brukte litt for mye tid på å skrive
æreskomponentutnevnelsestekst til Brynjar. Brukte enda mer tid på å sitte på kontoret. Snakket litt med folk som har mer
peiling enn meg (så sånn sett var ikke all tiden på kontoret heelt bortkastet), og har så vidt begynt å planlegge hva jeg vil
gjøre med Nabladet det neste året. Deltok på det meste av jubileumsarramgementer, og skjønner ikke helt hvordan jeg
fortsatt henger sånn ish med faglig. I noen av fagene ihvertfall. Kjempefornøyd med jubileet!
PostKom: Vært på en steikje bra jubileum. Presentert vårt eget jub-prosjekt før banketten (tidslinje). Mange takk til
prosjektgruppa for hjelp! Hadde møte forrige uke, sannsynligvis et nytt møte neste uke. Jobber med rekruttering av nye
PostKom’ere.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Nye-styret: god stemning på nach.
Ros: utfluks for velorganisert besøk av vennelinjeforeninger.
Ros: alle som har hjulpet til å gjøre jubileet helt fantastisk!
Ris: Styrebåndene skal ikke deles ut, unntak er på Joulebohret.

Alle
Alle

Saker
Skapklipping/tvangsauksjon
NH
Skapene som Nabla drifter ble klippet 20. september i fjor. Nabla har ansvaret for å oppbevare ting som var igjen i
skapene i 6 mnd. Niels Henrik har ansvar for å arrangere et lagersalg en gang etter 20. mars og deretter kaste
tingene som ikke blir solgt. Skal koordineres nærmere med PostKom.
Vasking av kontoret
Nina
Styret skal ta en skikkelig vaskerunde på kontoret, både for å få en oversikt over hva som er på kontoret og for å få
det litt ryddigere og hyggeligere. Etter forslag fra PostKom skal Camilla undersøke muligheten for å få vaskehjelp
fra vaskepersonellet ved NTNU, da spesielt gulvvask. Komitéen som har vaskeuke på kontoret kan velge selv
hvilken dag de velger å ta den større vaskerunden på kontoret, men det skal foretas en mindre rydderunde
(tørke/rydde av bordene, fjerne det verste rotet) hver dag, mandag-fredag.
Bytte til regnskapsprogram
Ella
Ella utforsker muligheten for å bytte regnskapsprogram, fra excel til Visma eAccounting. De komitéene med stor
økonomi som allerede ikke bruker Visma eAccounting (Arrkom og Revyen), skal presenteres for muligheten om å
endre regnskapsprogram. Andre komitéer kan fortsette å bruke excel dersom de ønsker det.
17. mai
Camilla
Camilla presenterer hvilke lokaler som kan brukes for champagnefrokost, de mest relevante mulighetene er Gløs
og Nidelv Klubbhus. Etter diskusjon vedtas det at Nidelv Klubbhus er førstevalget fordi det er et mer egnet lokale
med drikketillatelse, det har vært lett å gjennomføre det der tidligere og egenandelen vil ikke bli veldig høy (rundt
150 kr). Nabla vil i år gå fremst blant linjeforeningene siden vi har jubileum. Da må noen møte opp tidlig, men for
å unngå at alle som deltar på frokosten må møte 1 time før toget starter, vil noen fra styret møte tidligere også kan
andre komponenter komme nærmere faktisk avgang på toget. Det er ønskelig at så mange som mulig fra Nabla tar
bilde foran Nidarosdomen etter toget.
Nye komité-forslag
Alle
Styret har mottatt to forslag til nye komiteer, Daljeconsult og Kalenderkom. Styret ikke ser et pressende behov
etter en slik daljekomité, men vil absolutt benytte oss av kompetansen initiativtakerne til Daljeconsult besitter
dersom de ønsker å bidra, da design og produksjon av hedersdaljen ikke enda er gjennomført. Styret anser
Kalenderkom som et mer realistisk prosjekt. Initiativtakerne i Kalenderkom ønsker å tilby komponenter enda en
plattform å være naken på da midtsidebildene i Nabladet ikke ser ut til å dekke etterspørselen. De vil utvide
naken-tilbudet med en kalender med dristige bilder av forskjellige komitéer og komponenter. Styret skal invitere
initiativtakerne bak Kalenderkom, samt Prokom til neste møte for å utforske muligheten nærmere.
Pins og daljer
Ella
Nablas pin-og-dalje-lager er sørgelig tomt, så Ella skal bestille nye pins så fort som mulig. 3-årsdaljene er det også
tomt for, men det skal gjennomføres en liten undersøkelse for å anslå hvor mange slike daljer Nabla skal kjøpe.
Som nevnt over må hedersdaljen designes og produseres, et prosjekt som vil outsources til en eller flere
kompetente komponenter. Ellers har PostKom tatt på seg ansvaret for å undersøke muligheten for å lage en
utstilling/samling av eldre Nabla-daljer. Det vedtas også at prisen på Nablakoppene skal senkes.
Nablaslack
Even
Nabla sin slack er et morsomt tilbud mange komponenter ikke vet eksisterer, PostKom omtaler den som “kjelleren
på nett”, så det skal blestes litt framover, hovedsakelig gjennom PostKom som skal lage plakat.
Inn/ut
Nina
Mandag 9. april er satt som datoen for Inn/Ut, siden barnehagen har siste åpningsdag 11. mars. De som er på
ekskursjon og CERN-tur kommer hjem 8. april, men det antas godt oppmøte mye grunnet at det blir den siste store
barnehagefesten. Det vedtas, ikke enstemmig, at arrangementet kun skal blestes på Facebook, ikke på Nablas
hjemmeside.
Nye gallastillinger
NH
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Dokumentet som holder oversikt over hvilke stillinger i Nabla som er gallastilling er utdatert og må ryddes opp i
før Styret kan vurdere å gi gallastilling til andre stillinger, som for eksempel faddernestsjef eller nestsjef i ProKom.
Økonomi-workshop
Ella
Styret og alle økonomiansvarlige i de forskjellige komitéene skal kurses av Ella etter påske. Ella lager et opplegg
og skal vurdere hvorvidt alle skal delta på alle delene av workshopen eller om de som trenger mer kompetanse skal
få en grundigere innføring i regnskapsføring enn resten. Datoen er ikke satt, men det blir etter påskeferie og
CERN-tur.
Drikketillatelse på kontoret
Silje
Silje har blitt opplært i hvordan man skal søke drikketillatelse så hun tar alle henvendelser som angår dette.
Utvekslingssiden på nabla.no
Anne
Forslag om å utvide utvekslingssiden med en kort tekst med nyttig info og linker angående utveksling. Siden er
EduKom sitt ansvar så Håkon tar dette videre.
Oslo-alumni
Anne
På vegne av Petter Evju Skanke lufter Anne forslaget om å prøve og starte en alumni-organisasjon/nettverk i Oslo
siden mange tidligere aktive komponenter nå bor der. Styret stiller seg positive til forslaget, men mener det blir
vanskelig for oss å bidra med dette prosjektet. Det er enighet om at alumni-ildsjeler må dra dette i gang. Anders er
tydelig på at et slikt nettverk ville hjulpet BN masse i forbindelse med kontakt av bedrifter.
Fretex ordning på gjenglemt
Silje
Silje sørger for at innholdet i gjenglemt-boksen på kontoret skal sendes til Fretex. Dette skal gjøres når
gjenglemt-boksen er full, komitéene rullerer på hvem som har ansvaret for det.
Eventuelt
Booking av store rom
Camilla har muligheten til å booke store rom og auditorium. Kontakt henne hvis man trenger det.

Alle

