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Nina: Begynt med de første møtene med UKA, fått gjennomført forventningsavklaringer med styret der. Planlagt kursing for
alle baksidekontaktene i UKA, møte om gjennomføringen av det kommer neste uke. eSKE gikk bra, over alle forventninger,
deilig å få gjennomført. Ferdig med siste lab i optikk, diggggg. Var på linjeledermøte onsdag, budsjettmøte rett etterpå, og
UKEmøte rett etter det igjen. Feiret bursdagen til Sofie. Fått ferdig prosjektet i måleteknikk så det sånn ish fungerer som det
skal. Var på styrefest på torsdag, Nabla sitt tema var “tid er relativt” med egne t-skjorter med tidsforskyvningslikningen på,
det var gøy! Fredag gikk til joulebohr, det var sykt nice og all creds til fantastiske Prokom for deres arbeid med
styreinnslaget! NV-møte på søndag, eksamensskriving i LiP ellers i helga. Fått avtalt med Samfundet at linjeforeningene skal
få bli med på den interne planleggingen av utbyggingen av samf, så skriver først et høringssvar denne helga om hva vi
ønsker at samf skal tilby oss linjeforeningene, så skal jeg være med på et møte med nybyggkomiteen deres på tirsdag.
Camilla: Denne uken har det skjedd mye rart. På tirsdag var det endelig på tide med eSKE, som gikk over all forventning.
Fikk også laget en liten eSKE-bingo som var gøy. På onsdag var det budsjettmøte som gikk overraskende fort og effektivt,
bra jobba styret! Torsdag var det styrefest med alle styrene i Trondheim, hvor Nablastyret gikk for det kule tema “tid er
relativt”, men hjemmelagde matchende t-skjorter. Veldig fornøyd med utfallet. Og på fredag var oppå det hele Joulebohr! En
busy uke, som ikke akkurat gjorde meg mindre stressa for eksamensperioden. Slenger samtidig med en stooor takk til
Prokom for fantastisk redigering av styreinnslaget på Joulebohret. Det ville ikke ha latt seg gjennomføre uten dem.
Niels Henrik: Denne uka har vært heldig hektisk, men samtidig digg å få unna så mye Styre-relaterte oppgaver nå som
eksamen nærmer seg. Høydepunktet var Joulebohrdet, der undertegnede hadde det skrekkelig morsomt, både grunnet
Prokoms fantastiske innsats med Joulebordinnslaget, samt at det ble spilt Jan Pillemann på ikke-triviell vanskelighetsgrad på
styrevors (aka., jeg var godt full da jeg ankom Jouleborhdet). Nå gleder jeg meg (ish) til å ta fatt på eksamensperioden uten å
30 andre Styre-ting hengende over meg!
Ella: Ingen overraskelse at jeg ikke akkurat fikk gjort så mye skole denne uka. I tillegg til alle timene jeg la inn i å forberede
budsjettet før budsjettmøte var det jo i tillegg (et høyst effektivt) eSKE, en del møter, styrefest, og joulebohr. Men sånn sett
har det jo vært en veldig morsom uke, hvis man ser bort fra stresset det har påført meg nå, nå som jeg begynner å innse hvor
kort tid det er til eksamen. Det var fint å få på plass alle forskriftene og å endelig få satt sammen et budsjett jeg tror kan være
veldig bra. Og så var det jo selvsagt også veldig gøy å møte alle de andre styrene i Trondheim på en gigantisk fest, jeg koste
meg i hvert fall masse! Og joulebohret var jo også utrolig gøy! God stemning, hyggelig folk og bra mat. Så alt i alt, egentlig
en veldig morsom uke.
Håkon: Tim. Denne uka har gjort et solid bidrag til å drepe alle eksamensambisjoner. På tirsdag var det eSKE, som jo
faktisk var overraskende effektivt. Gøy å endelig få vedtatt forskrifter! På onsdag var det budsjettmøte, som også gikk mer
effektivt enn man kanskje hadde trodd i utgangspunktet. På torsdag hadde Educom det som sannsynligvis blir siste møte for
semesteret, og rett etter møtet var ferdig bar det til Lerkendal for styrevors sammen med Volvox & Alkymisten. Det ble en
veldig gøy kveld med et litt høyere alkoholinntak enn hva som er optimalt så langt ut i november. Dette stoppet oss
imidlertid ikke fra å gjøre noe av samme greia dagen etter, da det lenge etterlengtede Joulebohret ble arrangert. Fikk her se
den endelige versjonen av styrets innslag for første gang, og jeg har vanskelig for å finne ord til å beskrive hvor fantastisk
god jobb ProKom har gjort på dette prosjektet. Ellers var høydepunktet denne kvelden utvilsomt surprise-opptreden av
NWA, sykt kult å se dem på scenen igjen, og utrolig gøy at også årets førsteklassinger fikk se dem live. De er tross alt,
hvertfall etter hva jeg vet, den eneste rapgruppa noen gang som er blitt oppløst fordi medlemmene skal ta høyere akademisk
utdanning.

Anders: Hektisk uke dette! Styremøte, eSKE, budsjettsmøte. Styrefest på torsdag med nabovors Nabla+Volvox og
Alkymisten var veldig koselig. Alltid hyggelig å bli bedre kjent med våre gode naboer. På undertegnede ble det derimot en
tidlig kveld da det fulgte både lab kl 08:15, og så Joulebohr dagen etter. Høydepunktet på Joulebohret var uten tvil å endelig
få se vårt eget, ferdige Joulebohrinnslag. Ikke på grunn av egen innsats, men fullstendig grunnet ProKoms vanvittige innsats
og fantastiske kvalitetsarbeid så ble den mye bedre enn jeg noensinne hadde forventet meg! All hyll til Prokom! Nå merkes
det at eksamensperioden nærmer seg, så helgen har så blitt brukt til å endelig faktisk få gjort en del kvante. Med
BN-buldring som et veldig fint avbrekk søndag formiddag!
My: Det har vært en uke med mye som har skjedd, kontortid, eSKE, budsjettmøte, styrefest og joulebohr. Full timeplan men
utrolig mye gøy! Utrolig hyggelig å vorse med Volvox og Alkymisten, og å bli bedre kjent med både gamle og ny-styret
deres. Og utrolig hyggelig med joulebohr, joulemat og fantastiske opptredener! Jeg er veldig fornøyd med at NWA kom med
et overraskelsesinnslag og at jeg klarte å holde det hemmelig. Enda mer joulestemning ble det i helga, da jeg og kollektivet
mitt hadde en joulekveld på søndagen der vi så joulefilm, drakk rødvinsgløgg, lagde og pyntet pepperkakehus og stua. Igjen
veldig lite skole gjort, men da har man bare enda mere godt i vente eller hva.
Silje: Jeg har denne uka hatt årets siste møte med kjellerstyret der vi fikk gått litt igjennom rutiner på kjellern og hvordan det
har fungert. I tillegg har vi startet å planlegge vårsemesteret for kjellerstyret, der vi har diskutert hvordan vi ønsker å utføre
våropptaket. Etter møtet bestilte vi pizza for sosialpengene og jobba litt med vårt nye prosjekt, en drikkelekbok. Vi avslutta
kvelden med å dra opp kjellern og feste litt med chemie. Ellers har uka mi vært som vanlig stappfull av møter og diverse
forpliktelser. Jeg deltok på budsjettmøtet på onsdag, styrefest på torsdag og kjellermøte kl 8 på fredag (det var hardt…) og
joulebohr på fredag som var utrolig hyggelig. Jeg kjenner jeg gleder meg utrolig mye til å fokusere fullt på skolen nå og
styre min egen timeplan i større grad.
Thorvald: Work hard, play hard. Det har blitt gjort minimalt med skolearbeid denne uka, til tross for at jeg vel ikke har vært
hjemme før ni en eneste dag hele uken. eSKE på tirsdag gikk veldig fint. Har vært spent på hvordan stemmesystemet skulle
funke, men det kunne knapt gått bedre. Var kjempeflott å få god hjelp av webkommer Knut Andre til gjennomføring.
Onsdag var det budsjettmøte; jeg synes vi løste det godt. Budsjettmøtet ble etterfulgt av t-skjortedekorering til styrefesten på
torsdag. Når klokken bikket ni og t-skjorten var ferdig bar det avsted til lesesal for å skrive ferdig jobbsøknad. Torsdag fikk
jeg bare så vidt vært med på starten av WebKom-møtet, der det var tydelig at eksamensperioden har begynt å snike seg på,
det var mange frafall. Etter møtet var det et veldig hyggelig vors med V&A. Fredag var duket for et flott joulebohr, til tross
for litt tekniske utfordringer. All heder og ære til Prokom for styreinnslget. Helgen ble tilbrakt med en god kompis
hjemmefra, en avkobling fra skolen var deilig etter en slik uke.
Even: Nok en hektisk uke, der det har blitt mindre tid til skole enn jeg skulle ønske. Tror egentlig denne setningen (altså
forrige setning) kan settes fast i rrt-ene mine heretter. Når jeg ikke har vært opptatt med å drukne i eksamensangst har jeg fått
jobbet litt med desemberutgaven, og den ser ut til å bli bra. Ellers har uka gått til et overraskende effektivt eSKE,
busjettemøte, styrefest og Joulebohr. Det var utrolig kult å se det ferdige innslaget vårt – ProKom har gjort en helt sykt bra
jobb med redigeringen!
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til ProKom for joulebohrinnslaget <3
Ros til Ella med alt arbeidet med budsjettet
Ros til Nina for gode og konstruktive medarbeidersamtaler
Orienteringssaker
Alle
Høringssvar til Samfundet
Nina
Studentersamfundet skal bygges ut, og linjeforeningene på Gløs har et ønske om å være med på å påvirke denne
prosessen. Nina har skrevet et høringssvar til Samfundet, på vegne av linjelederforumet. De viktigste punktene er
et ønske om en “alternativ” storsal som kan brukes til å arrangere immatrikuleringsball, samt at terskelen for å leie
et lokale på Samfundet (som har vært svært vanskelig i det siste) skal bli lavere.
Saker
Alle
Æreskomponent Iver Brevik?
Alle
I forbindelse med at Iver Brevik skal pensjonere seg (sannsynligvis, plutselig tar han et år til), ble han nominert til
æreskomponent. Nominasjonen ble vedtatt ved avstemning, Camilla var ikke tilstede.
Fastsatte datoer
Nina
Etter lovendringsforslaget om lengre erfaringsoverføring ble vedtatt på eSKE, så kan det fastslås datoer for 2019.
SKE blir 11. februar, kranlgemøtet er satt til å være 25. februar, Inn/Ut blir 1. mars, og Max-Party blir 9. mars.
Gamle-Styret overrekker styrebånd til Nye-Styret på Max-Party.
Julekalender i NV-gangen
Nina
26. november fra 10-14 blir det stand i NV-gangen der man kan stemme på hvilken julekalender som blir vist hver
dag i eksamensperioden. De to julekalenderne med flest stemmer, blir vist. Hver dag i desember trekkes en av de
som møter opp ut og får en liten premie.
Erfaringsskriv
Nina
Det nærmer seg slutten av perioden til mange av Nablas komité- og gruppeledere. Derfor oppfordres det til å
skrive erfaringsskriv så fort som mulig, gjerne over julen. Postkom har utarbeidet en mal for et slikt skriv (i
forbindelse med Nabla-banken), og dersom noen ønsker å se på denne, så kan de kontakte Styret.
Eventuelt
Alle
Eksamenstrening Nabla
Nina
○ Løpeklubben arrangerer felles joggetur i eksamensperioden
Fremover
Alle
Siste kontortid
Eksamenstid
Jouleferie!

