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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Planlegging av XYZ denne uka som alltid, lært med åpningsnummeret til dommerne som blir helt sinnsykt klein bare 
å glede seg! Startet på kvante med vedlegg 1 denne uka, god stemning for eksamen om 1.5 måned (vurderes sterkt å kontes). 
Vært på nytt møte med flere linjeledere i forumet for å skrive nytt høringssvar til NTNU om planprosjektet. Spilt inn ny 
episode til Skråttcast som kommer denne uka! Fikk ikke billetter til Grease fordi det ble utsolgt før jeg klarte å skaffe selv :’( 
Støttet tidligere omega-leder Magnus da han hadde konsert på samf, dritkult! Var på EMIL-jub på lørdag, det var utrolig gøy 
og danset masse som alltid <3 Driver med å få til en slags beredskapsplan/”how to deal with”-type dokument for 
varslingssaker som kan komme inn til både linjelederforumene på NTNU, samt i enkeltvise linjeforeninger. Samarbeider 
med andre organisasjoner samt SiT om dette, tror det blir bra og ikke minst på tide at vi får på plass! Ellers skriver jeg på et 
prosjekt i Ledelse i Praksis og ignorerer for det meste alle andre fag som jeg aldri har tid til å jobbe med. Livet smiler! 
  
Camilla: Uken gikk til mye skole, blant annet prosjekt i Stokmod. Videre har jeg fått gjort noen småting med XYZ, 
adgangskontrollen og litt div. Hele helgen gikk bort til Sjungom (korfestival), som var kjempegøy! 
 
Niels Henrik: På mandag var jeg, Nina og Ella på møte med NV-administrasjonen for å oppdatere/revidere skapkontrakten 
Nabla har med fakultet. Ellers har jeg hatt (les: tatt) overraskende mye fri denne uken, så nå gleder jeg meg til å komme i 
gang med skole igjen. Deltok på Høiculturell Schālldyraften sammen med Anders og Håkon, som innebar blant annet 
requila, fire^3ball, og biler + rom (sistnevnte gjorde særdeles vondt). Hadde rekordbra oppmøte i termisk-studasstimen, hele 
12 stykker møtte opp (fordelt på 4 studasser), så oppmøte her er noe jeg skal fortsette å bleste.  
 
Ella: Nei altså, har da ikke gjort så ekstremt mye spesielt. Uka har vel hovedsakelig gått til å levere moms-oppgave og å 
gjøre ferdig prosjekt i Stok.mod. Har i tillegg vært på hyttetur i helgen, som var skikkelig avslappende. Innså også at det er 
under to måneder til juleferie så nå må jeg få ræva i gir. 
 
Håkon: Denne Uke haver denne Cómponent hatt Aeren av at tage Del i en Rekke fornoeyelige Aktiviteter. Paa Mandag blev 
der arrangieret Koseaften med Utfluks og Utenriks. Utenriks er, for dem der ei er Klar over det, den aerverdige Linjeforening 
HC sin Interessegruppe for Contakt med andre Foreninger i det store Ûtland. Aftenen bar preg af at vaere svaert hyggelig. 
Paa Tirsdag dro Aatte af de dejlige Educómpanions paa Lazer Tag paa Arena Trondheim. Dette var svaert underholdende! 
Undertegnede var naturligvis paa Vinnerlaget. Paa Onsdag var det Fysmataften, hvor Undertegnede blandt andet var med 
paa at arrangiere Quiz. Planleggingsgruppen for StudForsk-coonferansen haver havet to Moeter denne Uken. Nu er det ei 
lenge igen til Conferansen, og Undertegnede maa indroemme at en viss Nervoesitet er eksisterende, til trods for at alt nu 
skall vaere Klart og under Controll. Loerdag var der Tild for det svaert efterlengtede Arrangiementet Høiculturell 
Schālldyraften. Denne Aften blev noeyaktig slik mand havde forestillet sig at den ville blive: Høiculturell. Blandt Dryckene, 
der blev indtaget denne Aftenen, findes de der Høiculturell Secretoes haver skrevet tidligere i dette Dõcument, samt den 
svaert farlige Salsa Tequila. Dette er en Shot der bestaaer af Tequila med Tacosaus, samt Nachochips og Citrus. Den 
consumeres paa samme Maate som en almindelig Tequila.shot, og mand starter med Nachochipsen. I skrivende Stund haver 
Undertegnede en svaert toeff Soendag. 
 
Anders: Det jeg er mest fornøyd med denne uken er at jeg klarte å sikre meg en plass til Åre 2019! Det har så vært møter 
med BN og eurêkakom, hele komitéen er nå godt i gang med et nytt BN-år. Fysmatkvelden onsdagen var og selvfølgelig 
veldig koselig. Saa paa loerdag var denne Cómponent deltagende paa den Høiculturelle Schâlldyraften, med den forsamlig af 
fysmattere, der blant annet inkludérede Ambassadoer Haakon. Den mengde af Firebãll, der have blitt consumert den kveld, 
er af svaert usünn character. Selv da denne Cómponent haver svaert lite minde, om altfor stoerre deler af den kveld, saa var 
det af meget moroment, at deltage paa slikt et Høiculturelt arrangêment. Den soendag efter var af likedann strefsam 
character. 



  
My: En svært hektisk uke, men masse gøy! Uka starta tøft med en del labarbeid, både rapport til forrige lab men også 
forberedelser som må gjøres til denne ukas lab. Mye av tida har også gått til å lage masse kake. På onsdagen var det først 
kontortid, så fysmatkveld der det selvfølgelig også må være kake. Men fysmatkveld for første gang på lenge (med unntak av 
under jub)  var svært vellykket! Bra oppmøte og veldig gøy! Håper dette blir en tradisjon! Så var det sambakveld arrangert 
av excom på torsdag kveld. Det var kjempegøy! Mitt første møte med eurekakom på fredag, veldig spennende. Også var det 
emiljub på lørdag som var utrolig gøy! Litt hardt å begynne å drikke kl. 15 etter en hard fredagskveld, men det var veldig 
verdt det. Ellers har det vært en del åre-, jacobinske-, Hele Nabla baker- og joulebohr-arbeid. Spennende høst for arrkom. 
Mye gøy i vente! 
 
Silje:  
Denne uka har vært relativt rolig og deilig uten noe form for mandag-, onsdags- eller torsdags-fylla. Jeg merker at 
energinivået er merkbart høyere og har en liten aning hvorfor. Jeg var innom fysmatkveld på onsdag som var veldig 
hyggelig. På torsdag arrangerte vi femteklassefest på kjellern der vi for første gang serverte alkohol over 20% der Grusomme 
Geir selvsagt var på drinkkartet. Den falt i god smak hos fossilene! Kjellerstyret kan røpe at vi planlegger å oppdatere 
drinkkartet ytterligere, så det er bare til å glede seg til både friske og søte drinker og muligens en etterkommer av Grusomme 
Geir. :o Vi hadde møte på søndag og planla mye gøy fremover i semesteret der traffikklysfest m. Hc og Janus er 
førstkommende. Ellers var jeg på Emil-jub som antagelig var supergøy ! :)) 
 
Thorvald: Uka har vært preget av rapport-skriving, så nå henger jeg litt etter på både skole og WebKom. Vi hadde et veldig 
fint møte på torsdag, men kunne dessverre ikke ha det på kontoret, siden det var fossil-fest. Medlemmene som ble tatt opp 
under våropptaket har kommet skikkelig igang med større prosjekter. De fleste rekruttene er også godt i gang. Jeg har 
kommet på at jeg og Anders fikk ansvar for å skaffe kjøleskap til fysikkland, så jeg har begynt å tenkte litt på det. Ellers 
planlegger WebKom en kodelørdag/-søndag snart, kombinert med tur til Lyche. 
 
Even: Denne uka har gått veldig fort, uten at jeg egentlig føler at jeg har fått gjort noe som helst (skolerelatert). Onsdag tok 
jeg turen innom fysmatkveld.  På torsdag var jeg på sambakurs i forbindelse med ekskursjonen vår til Brasil, og jeg fikk 
bekreftet min mistanke om at samba ikke er heelt trivielt. Fredag og lørdag har gått til Sjungom, et stort korarrangement for 
studentkorene i Trondheim. Det har vært kjempegøy, og jeg har nå veldig lite stemme igjen etter å ha sunget mer eller 
mindre kontinuerlig i nesten to dager. Bare for å nevne noe som er litt relevant også så kan jeg jo legge til at jeg har begynt å 
planlegge layoutopplæring, og satser på å komme igang med det i løpet av den kommende uka. Akkurat i tide til layoutfrist 
for oktoberutgaven! 
  
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til bokskapgjengen (NH, Ella og Nina) for møte med fakultetet.  
Orienteringssaker Alle 

3 Postboks NV-gangen Nina 
De tillitsvalgte ved NV-fakultetet kommer snart til å sette opp en postboks i NV-gangen. Her kan man legge lapper 
(anonymt hvis det er ønskelig) hvis man ønsker å ta opp saker. 

4 Plakater på alkoholarrangementer Nina 
Abakus har på sine alkoholarrangementer hengt opp en plakat med et telefonnummer som man kan ringe dersom 
man føler seg ukomfortable grunnet oppførselen til andre. Inspirert av denne idéen skal Nabla ha lignende plakater 
på kjelleren og på andre større arrangementer.  
Saker Alle  

5 Forskrifter og ESKE Nina 
ESKE er satt til 13. november. Nytt av året er forskrifter. Disse er ment til å fungere som mer dynamiske 
retningslinjer for hvordan Nabla skal drives. Å vedta forskrifter kan bli en komplisert affære og kommer til å ta 
mye tid, og det er derfor det anses som nødvendig med et ESKE, for å hindre et marathon-SKE.  

6 Tillitsvalgte i grupper Nina 
Styret ønsker at det skal velges tillitsvalgte i Nablas grupper/komitéer. Tillitsvalgt skal ikke være leder i komitéen. 
Alle komitéer skal ha en slik tillitsvalgt, og interessegruppene vurderer selv om det er nødvendig. Styret anbefaler 
sterkt at interessegruppene har en slik tillitsvalgt, spesielt i de store/aktive interessegrupper. De som blir valgt som 
tillitsvalgte skal være med på et kurs i regi av SiT etter jul.  

7 Treårsdaljer Ella 
Nabla har fått inn nye treårsdaljer. Komponenter som har bidratt i Nabla i 3 år kan kjøpe denne. 

8 Budsjettrevidering Ella 
Ella har fordelt overskuddet til BN. Alle de tre komitéene som har søkt om økt støtte har fått innvilget denne 
søknaden. Kjellerstyret, Arrkom og BN har fått ekstra midler.  

9 Risiko ved salg av gammelt labutstyr NH 
Tidligere år har Nabla solgt gjenglemt labutstyr (labfrakk, labbriller, labsko) som har blitt funnet i skapene Nabla 
administrerer i U1. Dette er motsatt av praksisen til HC, de kaster alle labfrakker av sikkerhetsmessige årsaker. 
Man kan aldri være helt sikker på at en gjenglemt labfrakk ikke er kontaminert (selv om sannsynligheten er veldig 
liten), og Styret anser det som fornuftig å følge praksisen til HC. Dermed vil det ikke selges brukte labfrakker i 
regi av Nabla neste semester.  

x. Eventuelt Alle 
 
xx Fremover 

● StudForsk 
● Øl og krøll med HC-styret 
● XYZ 
● Trafikklysfest 

 






