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Nina: Var på linjeswingers på kjelleren på fredag, og deltok på styrevorset til spanskrøret selv om jeg ikke kunne være med
på selve immballet deres. Søndag løp jeg bakkeløp, medregn at jeg er støl og har vondt på styremøtet mandag.
Camilla: Siden forrige møte var for tre dager siden har det ikke skjedd så mye. Planen var å bruke helgen på skole,
redaksjonsting, immball og pride, men alt ble erstattet av soving da jeg ble syk. Neste uke lover masse arbeid på forskrifter,
legatsøking, plakatlaging og farlig mange øvinger, så formen må komme seg raskt!
Niels Henrik: Lite har skjedd siden siste møte. Har fortsatt å fikse litt skap-greier, og sett på fadderperiodeundersøkelsen. På
lørdag sto jeg på stand med studentaksjonen sammen med Nina, Alexander, og Even, som var kjempestas!. Nabla sin stand
ble kåret til den nest beste (slått av Delta, som gjorde litt ekstra vondt).
Ella: Jeg har deltatt på Spanky sitt immball, som var veldig trivelig. Ellers har jeg offisielt blitt tatt opp i êurekakom som er
gøy! Men annet enn det har jeg vel egentlig ikke gjort noe særlig produktivt.
Håkon: Ikke så allverdens som har skjedd siden sist møte. Hadde et veldig nyttig møte med StudForsk-planleggingsgruppa,
så nå er jeg mye mer optimistisk til konferansen! Kan også nevnes at Utfluks sikter på å arrangere besøk fra Finland i slutten
av januar, gitt at det passer for våre utenlandske venner. På lørdag drar jeg og fire andre fra styret på Spanskrørets immball,
som er siste immballet til foreningene fra NV-gangen. It gon’ be lit, fam.
Anders: Siden sist har jeg vært på immballet til Smørekoppen, som var veldig gøy. Så har jeg hatt et orienteringsmøte med
representanter fra bedriftskomitéene til ulike linjeforeninger fra gamle HiST, som nå flytter opp til Gløshaugen, i forbindelse
med Linjesamarbeidet hvor jeg ønsker å inkludere dem.
My: Siden forrige møte har jeg hatt de resterende arrkomintervjuene. Det har vært hele 24 søkere og supermange gode
intervju, så dette blir spennende. Jeg er veldig spent på kranglemøtet vi skal ha rett før dette styretmøtet. Ellers har helgen
vært full av veldig bra immball og kleine morgener. Mye tid har også gått til å skrive immball-erfaringsskriv. Har også vært
veldig lite tid til skole denne uka, men jeg håper det blir mer tid til det neste uke!
Silje: Denne helga har gått til å intervjue de 20 ivrige søkerne mine til kjellerstyret. Jeg er imponert over engasjementet så
lang i førsteklasse og tror årets kjellerstyre blir fantastisk. Jeg har også vært i hele 4 immball og jobbet på kjellern 2 kvelder
denne uka, så woops der var det ikke så mye tid til skole igjen. Nå ser jeg veldig fram til å få på plass mitt nye kjellerstyre og
kanskje gå i noen flere forelesninger den kommende uken.
Thorvald:  Føles ikke så lenge siden forrige møte.... planen er å få sett noen UFO-er innen neste møte. Siden forrige møte
har vi i WebKom fått pushet en ganske viktig endring, vi har nå gått over til pipenv for pakkekontroll i python. WebSjef satt
helt alene på fysikkland klokka syv fredag kveld og styrte med det...
Even: Deltok på stand for Sutdentaksjonen på lørdag, etterfulgt av Spanskrørets immball. Jeg begynner å merke at jeg har
vært på litt for mange immball den siste uken, men det har vært veldig gøy, så jeg satser på at det var verdt det! Ble ferdig
med siste intervju på fredag, og har brukt en del tid på å finne ut hvem jeg skal ta opp i redaksjonen. Ellers er det ikke lenge
igjen til jeg må sende septemberutgaven til trykk (hvis den skal komme i september, i hvert fall), så jeg stresser som vanlig
ganske mye med å få den ferdig.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ris til styret: Dårlig vask av Lavvo etter opptaket
Ris til Ella, Even og Anders for manglende RRT
Ros til Camilla som sekretøs-vikar i første del av forrige referat
Ros til alle som deltok på Studentaksjonen og Pride!
Ros til Thorvald som tok med kake
Orienteringssaker
Alle
Tilbakemeldinger fra fadderperioden
NH
Tilbakemeldingene fra årets fadderperiode er i stor grad lik som fra fjoråret. En av de største endringene er at en
mindre andel komponenter mistrivdes under opptaket i år enn tidligere, noe som kan skyldes både strålende vær,
samt at opptaket varte kortere.
Saker
Alle
Rapportering av uønskede hendelser
Nina
Nina har vært på møte med studenttinget, som skal arrangere fokusuke med tilknytning til #metoo. Nina skal
skrive leserinnlegg i Under Dusken om tema. Styret ønsker å formidle at alle komponenter kan kontakte Styret,
gruppelederen sin, eller PostKom dersom en uønsket hendelse har skjedd. Mer utdypende informasjon om varsling
kommer forhåpentligvis i neste Nablad.
SKE
NH
Etter fjorårets SKE ble det nye styre kastet inn i rollen uten tilstrekkelig med erfaringsoverføring. Dette har vært et
problem i Nabla en stund, de fleste andre linjeforeninger har betydelig mye lengre erfaringsoverføring enn Nabla
hvor det bare varer to uker. Styret kommer til å foreslå på ESKE/SKE at erfaringsoverføringen utvides til 4 uker.
Da erfaringsoverføringen ønskes lengre, må SKE framskyndes i forhold til tidligere år. Tentativ dato for SKE er
satt til 11.02.19 slik at Ella får tid til å ferdigstille regnskapet for regnskapsåret 2018. Tentativ dato for
kranglemøte og inn/ut er satt til henholdsvis 25.02.19 og 01.03.19. Gamle-Styret vil offisielt gå av 09.03.19 på
Max Party i Planck-Uka.
Eventuelt
Alle
Fremover
Alle
Inn/ut!
Opplæring av nye
Janus immballl

