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Ansvarlig

Nina: Mye arbeid med siste opptak med UKA. Planlegging med Maren fra SiT om varslingshåndtering. Erfaringsoverføring
med Silje. NV-møte med planlegging av UKEtog, og NV-lekene. Siste linjeledermøte RIP. Nå er jeg i boddis mens jeg
skriver dette en tirsdag, gleder meg til å se dere 0815 <3
Camilla:
Uken som var jobbet jeg litt med Plancuken. Jeg prøver nå å få spikret programmet, laget plakater, arrangementer og åpne
påmelding på ting. Jeg håper det blir en spennende uke. Jeg har også jobbet med å få ferdig erfaringsskrivet mitt, samt jobbet
litt mer med retningslinjene for nablabanken. Det er mye småting som må finnes ut av og bestemmes, så jeg prøver å
engasjere resten av styret i utviklingen. Var også på en veldig vellykket auksjonskveld på kjelleren på fredag. Det var bra
opplegg og folk donerte masse penger, så det var gøy. På lørdag var jeg på øvinghelg med Koreolis, samt semesterets
høydepunkt: vin- og sløyfefest. Det var veldig gøy, men satt preg på søndagen, hvor det ikke var like gøy å sitte på jobb i fem
timer (her jeg sitter å skriver nå). Ser frem imot erfaringsoverføring med nyestyret de neste ukene.
Niels Henrik: Har hatt en fin og rolig uke. Det var veldig hyggelig å ha nye-Styret på sist styremøtet, og det blir enda
hyggeligere å dra på vors med dem nå på fredag før vi skal på kjelleren! Hadde erfaringsoverføringsmøte med Magnus på
onsdag, er overbevist om at neste fadderperiode blir enda bedre enn de tidligere! Det varmer også en snart avdanket
faddersjefs hjerte at det er hele 32 søkere til fadderkom, der nesten samtlige er førsteklassinger. Ofret håret mitt til en god sak
på fredag, noe de på kjelleren syntes var verdt 5000 kr, så fornøyd med det. Kjøpte styling-rettigheter til Anders sitt skjegg,
utvilsomt de beste 620 kronene jeg har brukt!
Ella: Jeg har begynt med prosessen å fikse buffere på alle kontoene, samt at jeg har nesten er ferdig med bilagsføringen for
januar. I tillegg hadde jeg et møte med Frederick og begynte erfaringsoverføringen. Men så på torsdag ble jeg plutselig veldig
syk og var mer eller mindre sengeliggende frem til søndag. Fikk stukket innom bursdagen til Nina på lørdag da, og det var
veldig koselig. Veldig lei meg for å ha gått glipp av auksjonskvelden da det virket utrolig gøy. På søndag kom jeg også på at
fristen for å ha ferdigskrevet erfaringsskrivet mitt var den kvelden, så endte opp med å bruke en del timer på å ferdigstille det.
Ellers har jeg brukt mye tid på prosjekter da to ganske viktige skal inn nå på fredag allerede.
Håkon: Den siste uken har vært overraskende lite hektisk, og det tatt i betraktning er jeg litt lei meg for den forsvinnende
lille mengden skolearbeid jeg har fått gjort. På onsdag var jeg med på infomøte for komiteer og interessegrupper. Ble ikke så
veldig mange (les: ingen) søkere til Educom denne våren, men vi er såpass mange i komiteen akkurat nå at det går helt fint.
På torsdag var jeg på bedpres med DeepInsight, som var veldig interessant og koselig. Fredag var jeg såklart med på den
svært suksessfulle auksjonskvelden, hvor jeg endelig fikk skrelle hodet til Nielsiboi. Fikk også handlet inn et poledancekurs
som jeg gleder meg veldig til. På lørdag var jeg med på Gløsmesterskapet med Nina, Silje og Knut Andre, og selv om vi
kanskje ikke vant vil jeg påstå vi la ned nærmest forbilledlig innsats på samtlige poster. Hvertfall nesten. På kvelden var det
bursdagsvors hos Nina før vi dro en god gjeng fysmattere til Samf og koste oss på Klubben. Rakk akkurat å skrive ferdig
erfaringsskrivet mitt på søndag, det ble rimelig omfattende, men håper fremtidige ambassadører kan dra nytte av det. Etter en
tur på kino med gætta på mandag kan jeg anbefale “The House that Jack Built” for alle som er gira på 2,5 timer med
psykotiske mord som tar fra deg matlysten og nattesøvnen de neste 14 årene. Ingenting er hellig i 2019, tydeligvis.
Anders: Uken som har vært skulle jeg få gjort så vanvittig mye skolearbeid, endelig. Men så ble jeg syk. Lå strak på sofaen
mer eller mindre hele uken. Heldigvis(?) ble jeg akkurat frisk nok til å ta turen innom auksjonskvelden. Der dro jeg fra med
betydelig mindre skjegg etter at Niels donerte over seks hundre kroner for å få lov til gi med et snasent Ibsen-skjegg som jeg
må gå med i en uke nå.
My: Denne uka har jeg dessverre ikke fått gjort så mye. Jeg har vært syk siden SKE, så jeg har egentlig bare jobbet med å bli
frisk. Det var skikkelig kjipt å ikke kunne være med på auksjonskvelden ettersom jeg hadde jobbet så mye med
arrangementet og gledet meg masse. Det virket hvertfall som er veldig vellykket arrangement, så det er fantastisk! Jeg er
veldig rørt og fornøyd med hvor generøse folk er i linjeforeningen, så ser frem til å ha dette arrangementet flere år. Ellers har
jeg skrevet ferdig erfaringsskrivet mitt og skal på flere arrkomintervju sammen med Nora i løpet av uka. Denne uka har jeg
vært masse på lab, hele fire labber bare på mandag og tirsdag allerede. Ser frem til å ha min siste lab for uka på onsdag og
kose meg på omegarevy.
Silje:
Den første uken i overgangsfasen mellom to styrer er unnagjort, og jeg merker at det er litt ekstra jobb og både skulle sørge
for at ny kjellersjef får med seg det som er verdt å vite samtidig som jeg selv faktisk skal rustes til å lederstillingen. På

torsdag var det generalforsamling for Kjellern der det ble valgt helt nytt styre hvorav Christoffer Faugstad ble nestleder og
Petter Giørtz lokaleansvarlig fra Nabla. Disse gutta kommer til å gjøre en super jobb det neste året, og Nablas interesser i
kjellersamarbeidet er dermed sikra et år til. Jeg har også vært på NV-ledermøte sammen med Nina på mandag, det var et
produktivt møte og jeg setter veldig pris på at jeg får være med på litt leder-greier før jeg faktisk blir leder. Fredag var det
auksjonskveld, og det var jo supersuksess! Det ble utrolig mye jobb den siste uka, så jeg er veldig letta for at det nå er over.
På lørdag deltok jeg på Gløsmesterskap, og koste meg med de få friske i styret som kunne stille opp. Denne typen “edruarrangement” er noe jeg virkelig håper vi blir flinkere på å arrangere fremover.

Thorvald: Tiden siden forrige møte har jeg for det meste brukt på å være syk. Fikk karret meg avgårde på bedpres med
deepinsight, som var veldig spennende og hyggelig. Knut Andre gjør en super jobb som påtroppende WebSjef, så ikke mye
annet å gjøre for avdankede WebSjefer enn å ta det rolig og ta æren. Jeg har dog fått meg nytt verv som sosialt ansvarlig i
WebKom. Fremover er det straks intervjuer med potensielle WebKommere, som Knut Andre leder og jeg sitter med på.
Even: Den siste uka har det gått mye tid til å gjøre ferdig februarutgaven, som i skrivende stund ikke er så fryktelig langt fra
å sendes til trykk (update 20.2 kl 03:48: den er sendt til trykk! Livet er bra). Det er litt trist at dette er min siste utgave, men
på en annen side kommer jeg ikke til å savne den maraton-jobbingen rett før bladet skal til trykk noe særlig. Gleder meg til å
faktisk få tid til litt skolearbeid (krysser fingrene for neste uke), men jeg begynner etter hvert å innse hvor mye jeg har å ta
igjen. Fredag var jeg på auksjonskvelden, som ble utrolig bra! Veldig rart å se Anders (nesten) uten skjegg. Mesteparten av
helgen har gått til øvingshelg med Koreolis, samt vin- og sløyfefest, som alltid er like gøy. Det var riktignok ikke like gøy å
stå opp tidlig til korøving dagen etterpå, men sove kan man vel gjøre i sommerferien ellerno.
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Godkjenning av dagsorden

Alle
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Ris og ros

Alle

Ros for at deler av styret klarte å stille på Gløsmesterskap
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Orienteringssaker

Alle

Inn-ut-fest
Silje
Det vil være et åpent arrangement på facebook og alle kan komme, men det vil primært være for medlemmer av
komiteer i Nabla.
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Opptak til Eurêkakom
Eurêkakom har for få medlemmer så de vil fortsette opptaket ut semesteret.

Anders/Martin

Saker

Alle

Medlemsregistrering og historie
Camilla
Siv har funnet ut hvem som satt i de gamle styrene og styret ønsker å samle dette i Nablabanken for å ivareta
Nablas historie.
«Bedriftspresentasjon» med Studentrådet NV
Kommende leder Silje og kommende nestleder Anders representerer Nabla.

Silje

Buffere
Ella
Ella har begynt å overføre penger til reguleringskontoen, kontakt henne om du ønsker mer utdypende info.
Navnsetting i Nablabanken
Camilla
Når man navngir et dokument i Nablabanken skal dokumentnavnet inneholde all nødvendig informasjon.
Eks: «Økonomi_regnskapsmal_2019»
NTNU sine studiemiljøsider + og “ny student” på nabla.no
Anne
Anne jobber på NV-fakultet med studierekruttering og styret ble gjort oppmerksom på at det burde oppdateres info
både på NTNU sine nettsider og nabla.no før søknadsprosessen for nye studenter begynner. Anne tar ansvar for
begge deler og vil sende inn et utkast med oppdateringer til styret.
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