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Nina: Mange immball, det har vært helt sinnsykt gøy mens også slitsomt! Gleder meg litt til å få litt mer ro i hverdagen og
kunne også fokusere på skole fremover hehe. Endelig fått søppelkasse på kontoret yay! Opptaket gikk veldig fint, ikke noe
media å bekymre seg over. Immballet gikk veldig fint med unntak av noen små tilfeller av et litt haltende styre til tider, men
dog i ekte nablatradisjon! Var på møte med linjelederforumet der linjene som snart flytter til Gløs også var invitert. Drevet
en del med fornying av xyz-logoen, samt laget promovideoer som snart slippes bare å glede seg! Vært på møte med STi om
#metoo, blir kanskje et leserinnlegg fra undertegnede i under dusken vi får se. Økonomiworkshop var givende. Gleder meg
ellers til Pride, og å gå med bøsse for studentaksjonen på søndag.
Camilla: Nå har det vært en stund siden forrige styremøte, så det har skjedd en del. Før immballet var det litt jobb med
heders- og æreskomponentdiplomene, da spesielt i forhold til ordlyd og formulering. Videre deltok jeg jo også selvfølgelig
på både opptaket og immballet, som var kjempestas! En veldig morsom dag der alt egentlig gikk på skinner. Unntatt at
kontortilgangen forsvant, men som jeg fikk fikset opp i et par dager senere. Fikk også skapt litt mer kontroll for når vi mister
tilgangen neste gang, slik at det ikke kommer like ut av det blå som nå. Jeg deltok også på Ellas økonomiworkshop hvor vi
fikk diskutert mye viktig angående nablakontoene, som vi fårhåpentligvis får konkretisert før neste regnskapsår. Den
kommende uken blir det litt jobbing med forskrifter og fremtidig “erfaringsworkshop”, samt flere immball!
Niels Henrik: Har fått gjennomført både opptak og skapklipping, så nå er jeg både veldig tilfreds med arbeidet som er gjort,
samt inne i en liten eksistensiell krise (hva er vel studenterlivet uten verv) som traff meg veldig i helgen. Jeg har derfor meldt
meg til intervju i håp om at verdens beste websjef (som forhåpentligvis legger merke til smiskingen i RRT) kan finne en
plass til meg der. Opptaket gikk veldig fint, spesielt pga. flinke hjelpere i andre klasse, + Sku, Kristoffer, og Emil som stiller
opp til de grader. Det varte ikke like lenge som det pleier, og været var nydelig, så jeg tror det var en “fin” opplevelse for
mange nye komponenter. Alt i alt ser jeg frem til en roligere tilværelse med litt mer tid.
Ella: Jeg har hatt det svært hektisk siden sist. Av de litt mindre greiene har jeg deltatt på fondstyremøte, vært på sosialkveld
med styret, dratt på kjellerstyreopptaket, hatt min første kontortid dette semesteret, hatt heder- og æreskomponent møte og
deltatt på HC sitt immball. I tillegg har jeg da vært med på opptaket vårt, som jeg må si ble veldig vellykket. Jeg har da også
vært på vårt eget immball og koste meg masse. Ellers har jeg holdt en økonomiworkshop, som jeg må si gikk veldig bra.
Masse ros til alle som deltok og hjalp meg komme frem til svar på hvordan Nablas økonomi skal se ut fremover. Så det blir
forhåpentlig en ganske stor omstrukturering innen mitt styreår er ferdig.
Håkon: De siste to ukene har vært veldig morsomme og veldig stressende. Jeg har vært med på immball til Vivas, HC og
Volvox, og det har vært veldig gøy! Etter en aldri så liten omvei via Clarion Hotell på Brattøra svingte jeg omsider også
innom vårt eget immball den 05. september. Nostalgien presset på da de flotte nye komponentene kom opp på scenen for å
hilse på et nesten fulltallig styre. Jeg har også vært med på infomøte om ryddeaksjon arrangert av Vivas, og håper Nabla kan
stille sterkt på dette gode initiativet. Educom har fått gjennomført et hastily assembled motivasjonsforedrag, som etter hva
jeg har hørt ble en suksess. Nå er vi i full gang med planlegging av Python-/LaTeX-kurs og utvekslingsforedrag. Har også
gjennomført 20(!) intervjuer med ivrige komponenter som har lyst til å være med i Educom. Ser virkelig frem til å slåss med
nebb og klør for dem på kranglemøtet på mandag. Utfluks har hatt ansvar for å passe på våre kjære venner fra
Tågekammeret, og dette har gått veldig bra. Stresser virkelig med StudForsk-konferansen for tiden, det er veldig mye som
må ordnes der, men vi skal nok få dratt i land en konferanse til slutt! Ellers klamrer jeg meg fast så godt jeg makter til noe de
kaller “Obligatorisk arbeid for å få ta eksamen” og leverer en øving i ny og ne, men dette er ikke noe som er interessant å gå
mer inn på.

Anders: Ekstremt hektiske tider akkurat nå. Jeg har vært på en rekke immball, både inkludert og ikke inkludert vårt eget.
Det blir en definisjonssak. Så er det en haug med bedriftspresentasjoner som dukker opp og må ordnes med, nye
BN-kandidater må intervjues og opplæring må planlegges. Endelig har jeg fått skrevet ferdig nye og oppdaterte erfarings- og
ressursskriv innad i BN; som vil bli en stor hjelp for de nye vi tar. eurêkakom begynner å ta form med to av fire stillinger på
plass. Fortsatt en del jobb der og før alt er på plass.
My: Det har vært to veldige hektiske uker. Det startet med immball og opptak den 5. Da var det fullt kjør med
immballplanlegging og finish touches helt opp til onsdag morgen, så det var litt hektisk, men det var verdt det. Det ble ball!
Det ble opptak og det ble styrevors. Det ble det jeg tror er vellykket og jeg koste meg masse på immballet til tross for noen
hull i minnet kanskje. Ellers har det vært en utrolig spennende periode. Fikk hele 24 søkere til arrkom, så jeg har jobbet meg
gjennom intervjuene. Skal ha de seks siste intervjuene etter styremøtet. Har også vært på to andre immball etter vårt eget.
Veldig gøy å se hvordan immballene er like men også ulike på hver sin måte. Gleder meg til å dra på flere! Gleder meg også
veldig til inn/ut, for da er jeg ferdig med kranglemøtet også. Er også spent på inn/ut med arrkom sitt tema, da arrkommerne
har allerede vist seg kreative på temafronten. Spent!!
Silje: Jeg kjenner at jeg er lettet over at denne uken går mot slutten til tross for at det har skjedd utrolig mye gøy.
Kjellerstyret stilte opp på opptaket på onsdag med egen post sammen med Sku i lavoen, noe som gikk kjempefint og var
utrolig morsomt. Vi hadde også kjellerstyre-opptak på fredag der vi tok i mot de ish 20 søkerne som så gjerne vil i
kjellerstyret. Det var et prosjekt i seg selv å finne nok vakter den kvelden når hele kjellerstyret var på fylla, men det ordnet
seg heldigvis med god hjelp fra både Emma, Martine og andre eldre ks-medlemmer. Festen gikk over alle forventninger bra
(i motsetning til tidligere år som jeg har har vært mer eller mindre katastrofer.) Så jeg er lettet og veldig fornøyd med å ha
det overstått. Nå gjenstår det bare intervjuer med disse 20 som jeg skal klare å presse inn den neste uken sammen med 3
immball, 2 dager med jobb på kjelleren og et par øvinger som jeg er redd for blir litt nedprioritert. Så står jeg forhåpentligvis
igjen med et flott kjellerstyret og litt mindre stress om 2 uker.
Thorvald: Begynner å bli lenge siden forrige styremøte. Siden sist har vi kommet igang med rutiner i WebKom, og skal nå
snart ha intervju med potensielle fremtidige WebKommere, som f. eks. den litt smiskende NH. På tirsdag kollapset
mail-server, noe som ikke ble oppdaget før onsdag morgen. Heldigvis fikk en stresset WebSjef hjelp av ex-WebSjef Andreas
til å fikse det. Edit: siden møtet nå har blitt flyttet har jeg nå også rukket å ha intervjuer med de blivende WebKommere.
Gruer meg til å måtte velge ut noen av alle de flinke søkerne.
Even: Har så vidt begynt å planlegge intervjuer til redaksjonen, og jeg skjønner egentlig ikke hvordan jeg skal klare å få tid
til noe som helst de neste ukene. Redaksjonen hadde første møte sist fredag (streng tatt før forrige styremøte, men etter
forrige rrt, så jeg tar det med her også), og vi er nå godt i gang med septemberutgaven av Nabladet. Ellers jobber jeg fortsatt
(uten hell) med å finne en ny layoutansvarlig, da Aurora blir veldig opptatt med revyen fremover.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
● Ros for at vi klarte å flytte styremøtene!
● Ris for tidlige søvndyssere som ikke holdt ut på immball
● Ros til alle som deltok på økonomiworkshop
● Ros til våre nye komponenter for å ha fullført opptaket!
● Ros til Håkon for kreativ måte å rekke styremøtet på
● Ris til Thorvald og NH for å komme for sent på møte
● Ros til kjellerstyret som stilte på internasjonal fest, og ros til internasjonale studenter!
Orienteringssaker
Alle
Nablabank-workshop søndag 28. oktober
Camilla
Saker
Alle
Veldedighetsprosjekt
Helena
Helena vil gjerne arrangere en auksjonskveld for Nabla, inspirert av et liknende opplegg hos Indøk. Alle pengene
tjent gjennom kvelden går til et veldedig formål. På sikt kunne man ha skapt en interessegruppe som holder på med
slikt i Nabla. Formålet er ikke å ruinere studenter, men å minne folk på at de kan gi noe. Kan potensielt være
Nablas bidrag til Redd Barna i år. Helena skal prøve å samle en gruppe som kan hjelpe henne. Tentativ dato: 25.
januar.
Redaksjonelle lovendringsforslag
Nina
Styret mottok på mail mange forslag til redaksjonelle endringer i Nablas lover, og stemte gjennom dem.
1) Mellomrom mellom paragraftegn og paragrafnummer: Enstemmig vedtatt
Forklaring: Det skal alltid være mellomrom mellom paragraftegn og paragrafnummer. Korrekt norsk er altså “§ 1”
istedenfor “§1”. Nevnt feil opptrer i § 3 bokstav c, § 5.1 fjerde punktum og paragraftittel for §§ 1-5 og 6-13.
2) Tankestrek i paragraftittel i § 5.1 (utvidet til å gjelde alle paragraftitler): Enstemmig vedtatt
Forklaring: Nablas sedvane er å bruke en tankestrek mellom paragrafnummer og paragrafnavn. For å være
konsekvente foreslås det å legge til en tankestrek i paragraftittelen i § 5.1.
3) Tankestrek i tittel til § 11 (istedenfor bindestrek): Stemt gjennom sammen med 2)
4) Tankestrek i tittel til § 13 (istedenfor bindestrek): Stemt gjennom sammen med 2)
5) Endre nummereringen av § 6 bokstav e (nummer 2): Enstemmig vedtatt
Forklaring: § 6 er per d.d. underinndelt i bokstavene a-e og e. For å gjøre lovhenvisningene lettere å gjennomføre
anbefales det siste bokstavpunkt å endres fra “e” til “f”.
6) Fjerne Oxford-komma i § 6 bokstav f annet punktum: Enstemmig vedtatt
7) Fullstendiggjøre ufullstendige perioder i § 3 bokstav a: Ikke vedtatt
8) Fullstendiggjøre ufullstendig periode i § 12 bokstav a: Ikke vedtatt
9) Fullstendiggjøre ufullstendig periode i § 12 bokstav b: Ikke vedtatt
10) Korrigere bruk av punktliste i § 8: Enstemmig vedtatt
Forklaring: Hvis punktene i punktlisten ikke er hele setninger, skal det være liten forbokstav i hvert punkt og ikke
punktum etter punktets slutt. I det videre skal en punktliste være en oppramsing av sideordnede tekstelementer;
setningene som følger etter den innledende setningen i § 8 bokstav c har følgelig ingen iboende plass eller rolle i
punktlisten. Det er derfor lagt inn et linjeskift etter første punktum i bokstav c for å forbedre paragrafens lesbarhet
og punktlistens språklige logikk.
11) Lovhenvisning i § 3 bokstav c: Ikke vedtatt
Forklaring: Dette forslaget er kanskje litt dust, men det er vel teknisk sett – fra et jus-perspektiv – mer korrekt å
henvise til «§ 3 bokstav a» enn «§ 3a)».
12) Fjerne komma i § 6 bokstav c: Vedtatt
Forklaring: Det er vanligvis ikke komma når flere predikater står til ett subjekt og disse er forbundet med en
konjunksjon.
Pins til Kjelleren
Silje
Organisasjonen Kjelleren vil lage pins til alle som er med i kjellerstyrene til de ulike linjeforeningene. Ingen ser
noe problem i dette.
Betaling av events direkte på nabla.no
Thorvald
Det er i dag tungvint å betale for nabla-arrangementer via nettbanken, og det skaper masse ekstra arbeid for f.eks.
økonomiansvarlig i arrkom. To muligheter til forbedring: 1) Direkte betalingsløsning på hjemmesiden. Dette vil
komme med et like ekstra gebyr for hver betaling. 2) Generere KID-nummer ved påmelding, slik at

påmeldingslistene lettere kan sjekkes opp i mot nettbanken. Det ble enighet om å prøve ut alternativ 2 i første
omgang, også se hvordan det går. Dette kommer til å ta litt tid å lage.
Buffere
Ella
Styret og andre komponenter med økonomisk ansvar deltok på Ellas økonomi-workshop, og kom fram til at
Nablas økonomi vil få en relativt grundig overhaling i løpet av Ellas styreår. Buffere er noe som allerede er utbredt
og essensielt for at Nablas økonomi skal gå rundt (spesielt på høsten når Arrkom har mange store utlegg), så det er
ønskelig å presisere hvordan buffere skal brukes. Det var bred enighet på workshopen om at Arrkoms konto, og
hovedkonto skal ha store buffere, samt BN skal ha en buffer som kan dekke utlegg for bespisning for bedpresser.
Det nøyaktige beløpet på hver av bufferne skal Ella fastslå senere.
Nablas bankkontoer
Ella
Et annet resultat fra workshopen er at det skal på sikt opprettes flere bankkontoer for Nabla, da dette
forhåpentligvis vil gjøre Nablas økonomi ryddigere. Det er usikkert hvor mye ekstra arbeid dette blir for
økonomiansvarlig, så det skal først kun opprettes noen få nye bankkontoer, før det eventuelt utvides senere. Det
skal også vurderes om økonomiansvarlig skal ta opp en under-økonomiansvarlig for å minske arbeidsmengden på
økonomiansvarlig. 80-års jubileumskonto har blitt opprettet. Alle komitéer/interssegrupper med en konto i Nablas
navn må presentere regnskapet sitt på SKE.
Sponsorer til Vivas’ ryddeaksjon
Håkon
Vivas ønsker sponsorer til ryddeaksjonen. De har bedt de deltagende linjeforeningene om hjelp til å settes i kontakt
med potensielle sponsorer. Håkon sender Vivas en liste over de kontaktene Styret mener er relevante..
Utvekslingsstudenters rolle i Nabla
Anders
I år har utvekslingsstudenter søkt verv i Nabla, en problemstilling som kan være litt intrikat med tanke på Nablas
lover. Det siste året har Utfluks jobbet med at Nabla skal ta en mer aktiv rolle i studielivet til utvekslingsstudenter
som studerer fysikk eller matematikk. Dersom man nekter en utvekslingsstudent muligheten til å søke verv i
Nabla, anses dette som sterkt motstridende for dette formål (inkludering av utvekslingsstudenter). Styret vedtok
enstemmig at utvekslingsstudenter kan delta i komitéer, men de vil ikke kunne opptas som komponenter. Det skal
vurderes om et lovforslag er nødvendig for å unngå denne problemstillingen i fremtiden.
Penger til Utfluks
Håkon
Utfluks har vært langt mer aktive enn det som var tenkt da fjorårets budsjett ble satt. Etter Tågekammerets besøk er
det ikke mer penger igjen, men Utfluks ønsker litt ekstra midler slik at de kan varte opp vår finske broderforening
dersom de kommer på besøk i januar.
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Eventuelt
Alle
Verktøy på nablakontoret
○ Komponenter som har lånt bort utstyr til oppussing av kjelleren, kan komme å hente på kontoret.
Fremover
Faste møtetider
Spansk to the røret immball

Alle

