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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: 
Sosialt så var jeg på klovnesprinten, Nabprevyen og på V&A sitt jubileum, det var kjempegøy! Har brukt en masse tid på å 
forberede En Psykt Vanlig Uke, som har vært veldig spennende. Gleder meg til å stå på stand og bli med! Jeg har også hatt 
med hensikt å ta igjen skole, men det har det ikke blitt tid til hehe, det får bli neste uke. Mailet litt med Barra om kjøp av 
hedersdaljer, håper det fikser seg snart. Ellers har vi også ryddet og vasket kontoret, som var veldig på tide, og sykt deilig når 
det først ble gjort! Har også blitt med i Skråttcast og fått vært med på siste episode der, følg med fredag! Var også på møte 
med NFK om planleggingen av konferansen neste år. 
  
Camilla: 
Har brukt uken på å prøve å ta igjen fag, uten hell, og prøve å få ferdig vitber tidlig, uten hell. Ellers så har jeg gjort en del 
styreting, blant annet fikset kalenderen, begynt planlegging og bestilling av ting til 17.mai, jobbet litt med EPVU, svart på 
mail osv. Var også på jubileumet til V&A, som var veldig gøy! Var også veldig koselig å rydde kontoret sammen med det 
flotte styret jeg sitter i. 
 
Niels Henrik: 
Var på V&A jubileum, som var gøy! Har vært på infomøte med tekfys og indmat (#TekfysAllTheWay) og vært med på å 
rydde kontoret. Planlegger et lagersalg til uken, litt usikker på når det blir. Skal ha siste møte med fadderkom på fredag der 
vi skal sette planen for fadderperioden helt. Ellers har jeg svart litt på mail, satt budsjettet for fadderperioden og hjulpet 
fadderkom ved behov (men de er verdens beste, så de trenger veldig lite hjelp). 
 
Ella:  
Styrt litt med økonomien til kjellerstyret, men ellers ikke gjort veldig mye økonomi-ting. Jeg har deltatt på V&A jubileum, 
og stått på stand for EPVU. Også vært med på vårrengjøring av kontoret. Endelig fått prioritert litt skole, så det har vært fint. 
 
Håkon: 
Har brukt uken på å mislykkes i å ta igjen fag. Siste(!!!) vitber-prosjekt er som et sort hull på steroider som svelger all tid 
som ikke brukes på møter og lignende. Har vært på infomøte for indmat og tekfys. Hatt familiebesøk fra torsdag til søndag, 
så nå er kjøleskapet fullt og jeg er åtte kilo tyngre.  
Har vært på møte med planleggingsgruppen for StudForsk-konferansen, vi har nå en plan for hvor vi skal være, og jobber 
med å få alt på plass for at denne planen skal funke. Handlet inn gave til V&A (middelmådig sauseøse i porselen som Nina 
gjorde om til et mesterverk). Arrangerte Inn/Ut-vors med Educom. Har laget kategori til Psykt Vanlig Quiz. 
 
Anders: 
Vært på INN/UT, Elektras utflytningsball og V&As 25-årsjubileum. Har sett på løsninger til eurêka-omstruktureringen, som 
nå ser ut til å bety at nestleder for hovedansvar for eurêka, og booket U1 til denne dagen, som nå blir 29. januar 2019. 
Ryddet på kontoret morgenen etter V&A-jubileet. Til tross for slitne hoder ble kontoret fantastisk fint og ryddig. Så har jeg 
dratt hjem så kan dessverre ikke komme på ukens møte heller. 
 
My:  
Enda mere immballplanlegging. Hatt møte med immballteamet, mailet med flere hotell og vært på frokostmøte med et av de. 
Vært på kjelleren og malt! Spennende å se så fort kjelleren utvikler seg på bare noen dager. Lagd styregave til Volvox og 
Alkymisten. Vært på jubileumet til V&A som var veldig gøy! Ryddet på kontoret med resten av styret. Ellers har jeg vært på 
informasjonsforedrag om de ulike retningene og forsøkt å bestemme meg for hva jeg skal velge. Hver dag har det også gått 
mye tid til vitberprosjekt. På mandag sto jeg masse på stand på EPVU. 



 
Silje:  
Jeg har brukt hele uken på å planlegge ludøl som var på lørdag og som jeg vil påstå var en stor suksess! I den anledning har 
jeg vært i mye kontakt med kjellersjef i Omega som vi arrangerte med. Vi stilte med bar sammen, der kjellerstyret i nabla for 
første gang fikk prøve seg full bak baren. Det var som man kan tenke seg litt kaos, men det gikk heldigvis helt fint. Vi har 
også gjort opp for alt av utgifter og inntekter mellom oss og omega, og ikke minst pantet alt av flasker så nå er kontoret fritt 
for det. Vi gikk også litt i pluss under ludøl som er en positiv overraskelse. Ellers er jeg i gang med å planlegge et lite 
kontorvors for nabla for å heie på Aleksander (vinner i ludøl) som skal spille mot 11 andre linjeforeninger på lørdag, igjen.  
Utenom dette har jeg tilbragt litt for mange timer på å dekorere på kjelleren. Jeg ble også intervjuet av Under Dusken om 
åpning av kjelleren, som forresten er publisert nå, så ta gjerne en titt. :)  
 
Thorvald:  
Mandag 16. hadde vi siste møte etter påske, det var fint. Ellers har jeg tenkt en del på GDPR, og fikk pratet litt med Herman 
på kontortid. Der fant vi ut at GDPR ikke er veldig relevant for oss, men at det er kjekt å være bevisst. Fikk også være 
tilskuer på ludøl -- det inspirerte ikke til å drikke øl. 
 
Even:  
Er nå godt i gang med å få satt sammen neste utgave av Nabladet. Skulle egentlig sende til trykk i går (søndag), men det 
skjedde ikke, så da blir det heller i dag. Ting tar mye lengre tid enn forventet. Intet nytt det, egentlig, men blir fortsatt like 
overrasket hver gang. Satser på å få det ut i løpet av uka. Stresser litt over at jeg har litt for mange tekster, så noe må utsettes 
til neste utgave. Representerte Nabladet på Gullblekka (prisutdeling for linjeforeningsmagasiner) på torsdag, sammen med 
eksredaktør og ekseksredaktør. Stresset litt med å få sendt inn blader til dem og sånt før påske, men vi  var ikke i nærheten 
av å vinne noe som helst, så det var egentlig ganske bortkastet. Var også på V&A sitt jubileum på lørdag. Har også vært på 
infomøter om linejvalg, uten at det påvirket mitt planlagte valg (indmat) i nevneverdig grad, men fikk gratis pizza da. 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ris: Styret tapte mot Delta i beerpong Alle 
● Ros: Solid vårrengjøring av kontoret 
● Ros: Bra gjennomført Gaveoverlevering Alle 

 
Saker Alle 

3 Oppdatere bånd- og daljereglement Camilla 
Bånd -og daljereglemntet på nabla.no er utdatert, men Styret mener det ikke er verdt å bruke ressurser på å fikse 
dette, da forskriftsutvalget i stor grad vil lage et slikt reglement. Når forskriftene blir en realitet må det tas en 
vurdering på om denne siden på nabla.no skal fjernes, gitt at informasjonen som beskrives der blir dekket av 
forskriftene. 

4 17. mai Camilla & My 
Styret planlegger 17. mai-frokosten på Nidelv Klubbhus som nå er booket. Det vil bli arrangert festleker som 
potetløp og sekkeløp osv.. Siden Nabla har prioritert plass i toget, må vi være ved tinghuset bak katedralen senest 
kl 12.30. Påmelding og blesting av arrangementet vil skje i løpet av helgen. Det er vesentlig mye billigere å leie én 
buss som kjører deltakerne fra klubbhuset til byen i to omganger så Styret velger å gjøre dette framfor å leie to 
busser, selv om det blir mindre tid på klubbhuset. Prisen for å delta vil være omtrent 100 kr.  

5 Sensitiv informasjon og mail (GDPR) Thorvald 
Et nytt EU-direktiv som tar for seg personvern gjør at vi ikke lengre har lov til oppbevare sensitiv informasjon som 
brukeren ikke eksplisitt har sagt at vi får lov til. Dette gjør at blant annet allergilistene til Nabla kanskje må slettes. 
Nina skal på linjeledermøte der mer informasjon om dette kommer. Webkom følger opp direktivet og jobber med å 
sjekke at vi ikke bryter noen lover.  

6 iZettle Ella 
Under ryddingen av kontoret oppdaget Styret at vi har en betalingsterminal som heter iZettle. Dette gjør det mulig 
å betale med bankkort på Nabla-arrangementer. Det vil være lettere for Ella å føre et oversiktlig regnskap ved å 
bruke iZettle, da alt ikke trenger å gå gjennom hennes Vipps-konto og at komponenter får mulighet til å overføre 
penger til Nabla med bankkort. iZettle tar en prosentsats av transaksjonen i avgift, så det vil bli en fast sats dersom 
man ønsker å betale med bankkort. For å bruke iZettle må referatet fra SKE bli sendt inn til Brønnøysundregisteret, 
noe det ikke har blitt gjort enda, så det vil ta litt før den kan tas i bruk, men Styret stiller seg positive til de 
mulighetene produktet kan tilby. 

7 Hedersdalje Nina 
Nina har snakket med daljemakere for å få i gang prosessen ved å lage en hedersdalje. Det originale designet var 
ekstremt stilfullt, men viste seg å være veldig dyrt, samtidig som det ikke viste den sammenhengen æresdalje og 
hedersdalje. Med bakgrunn i dette har Nina sendt inn et nytt design som både er billigere og i større grad 
samsvarer med de eksisterende æresdaljene. Før bestillingen sendes inn skal det konsulteres med Petter Evju 
Skanke om hans tanker om Ninas design.  

8 Sette dato Planck-uka Camilla 
Styret velger å sette Planck-uka 2019 til uke 10. Dette gjøres for å legge den nærmest mulig bursdagen til Nabla, 
og for å ikke klemme inn for mange arrangementer i februar. Samtidig vil sannsynligvis SKE være i slutten av 
februar som gjør at Camilla ikke trenger å gjennomføre Planck-uka lenge etter hun er ferdig som nestleder. 

 
x. Eventuelt Alle 

Fest med SiT 
SiT har invtert til sponsorfest der Nabla skal skrive under på sponsoravtalen mellom SiT og Nabla. 
Siste møte 
Med mindre Styret ser det som nødvendig er neste ukes møte det siste for semesteret. 
Siste kontortid 
Siste kontortid blir torsdag neste uke 

xx Fremover  Alle  
● Ludøl-finale 
● Lagersalg 

 


