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Saksnr.  Sak  Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet  Alle 

  
Nina: Fortsatt på ferie. 
  
Camilla: 
Utenom en haug med skolearbeid (les: vitber), har denne uken handlet mye om å sette seg inn i mail-rutiner og en del 
odd-jobs for bla. Nina og linjelederne. Har fortsatt planleggingen av 17.mai og er i kontakt med de som disponerer 
Nidelven Klubbhus, hvor vi har fått hold av dagen, men fortsatt holder på å forhandle pris. Må også få sett på busspris 
for å sette endelig pris på arrangementet. Har også kontaktet renhold på NTNU og forhørt meg om vaskingen på 
kontoret, men har ikke fått noe svar enda. Har prøvd å bestemme meg for endelig design av genser, som mest 
sannsynlig blir ferdig før møtet. Har også gitt over ansvaret som Ølbryggemeiser til Paul, og jobber nå med å 
ferdigstille budsjett og regnskap til Koreolis-årsmøte på onsdag. 

  
Niels Henrik: 
Har hatt første møte med Fadderkom, som ventet viste det seg å være en aldeles fortreffelig gjeng. Vi banket ut en 
tentativ plan for fadderperioden, men må kanskje gjøre noen små endringer for å tilpasse oss Teknostart. På møtet ble 
det valgt faddernestsjef, Magnus Wølneberg, og økonomiansvarlig, Annelen Schmidt. Ellers har jeg snakket med noen 
som skal danne edru-gruppe, så nå som det er i boks sover jeg litt bedre om nettene. Skal ha infomøte for potensielle 
faddere på mandag, satser på at det går fint. 

  
Ella: 
Denne uka har hovedsakelig gått til mange småting. Har deltatt på internfest med jubkom, vært hyttevakt for Online, og 
deltatt på arrkommøte, som var veldig koselig, og så har jeg har strevd med vitber som ikke var like koselig. Av 
økonomiting har jeg lagd meg en oversikt over hva som må gjøres de neste ukene, jeg har snakket med 
økonomiansvarlige i komiteer og interessegrupper angående MVA-meldingen som skal inn snart, og planlagt et møte 
med dem.  Jeg har i tillegg vært på mitt første fondmøte. Jeg har også testet litt ut Visma eAccounting og vurderer om 
dette er noe for Nabla. 

  
Håkon: 
Første møtet som leder av Educom holdt på mandag. Fikk valgt ny nestleder og sekretær. Ellers hatt fokus på å få satt 
folk på diverse arrangementer Educom har fremover. Tror dette blir et bra semester for komiteen basert på slik det ser 
ut nå! Pi-dagen ble feiret, var litt med på det for å sjekke at alt gikk som det skulle. Vasket kontoret og NV-kjøkkenet 
på fredag. Også vært i møte med StudForsk. Prøver å finne et sted hvor vi kan ha konferanse og foredrag. Hatt 
erfaringsoverføringsmøte med Rut, hvor erfaring da altså ble overført. Vært på kranglemøte, fikk viljen min der, og tok 
opp to nye medlemmer i Educom. Prøver å ta igjen skolearbeid i samtlige fag. Vitber-prosjekt knekker helsen min. 
Gleder meg til påske ❤  
  
Anders: 
 Har hatt mitt første BN-møte og lansert planene mine for eurêka, som involverer at jeg vil sette èn i stillingen som 
eurêkakoordinator. Ingen stilte som eurêkakoordinator. Jeg har satt så vidt i gang arbeidet med å se på mulighetene for å 
arrangere bedriftstur til Oslo, mangler fortsatt noen til å ta på seg ansvaret for dette sammen med Ingvild. Jeg har også 
satt i gang arbeid med å revidere og utbedre ressursskriv og bedriftsoversikter, satt i gang opplæring av nytt BN-leder 
og holdt bedpress med Simula. Og sett på dato for neste års eurêka. Og svart på masse BN-mail. Og ikke gjort noe 
særlig skole. 



  
My: 
Denne uka har jeg sovet mye mer enn den forrige. Jeg har fått satt det nye åreteamet på bestilling av ny Åre-tur. I tillegg 
har jeg mailet litt angående immballet. Vært på internfest med jubileet. Bakt masse kake. Hatt min første kontortid. Sto 
hyttevakter for Online på studenterhytta med jacobinsketeamet. Jeg hadde også mitt første møte med hele arrkom som 
var veldig hyggelig<3 Etter møtet fordelte jeg også alle mine kjære arrkommere inn i ulike team for hvert arrangement. 
Har også vært på møte med Delta og Spanskrøret angående låvefesten som dessverre ikke skjer i år. 

  
Silje: 
Den siste uken har jeg vært i en rekke møter. Jeg har hatt erfaringsoverføringsmøte med Emma i starten av uken der jeg 
blant annet fikk nøkkel til barnehagen. På tirsdag var jeg i møte med organisasjonen Kjelleren (bestående av to 
representanter fra hver: HC, Janus og Nabla) der jeg ble oppdatert på hvordan vi ligger an til åpning av kjelleren med 
tanke på oppusning, økonomi, leverandører osv. Ellers hadde jeg mitt første møte med kjellerstyret på fredag der vi fikk 
besøk av Alexander og Skuland angående planlegging av ludøl-turnering i april. Ellers gikk vi gjennom nye rutiner som 
slack, endret litt på stillinger i kjellerstyret og planla litt hvordan kjellerstyret skal være til høsten. 

  
Thorvald: 
Har vært syk den siste uken. Til tross for dette har jeg klart å bruke veldig mye tid på epost-lister.  Hadde også en 
merkelig bug som gjorde det vanskelig å skrive inn dato og klokkeslett på nabla.no admin, men klarte til slutt å fikse 
det, som var godt, da det har vært kilde til en del stress. Har nå hatt to møter med de nye webkommerene, og der 
begynner vi å ha fremgang. 

  
Even: 
Har gjort ferdig de siste intervjuene, og tatt opp to medlemmer til (til sammen 4 nå). Har hatt/feiret bursdag. Det var 
gøy. Var også på internfest med jubileet. Tror kanskje den punsjen var sterkere enn jeg trodde. Har stresset med å få 
ferdig vitberprosjektet, men ellers ikke gjort noe skole, og henger nå etter i samtlige fag. Yeey. Hadde testkveld med 
redaksjonen på søndag, noe som var veldig koselig. Har også valgt ut hva (fra Nabladet) vi skal nominere til Gullblekka 
2018, som er en sånn intern konkurranse mellom de ulike linjeredaksjonene. 

  
 

1 Godkjenning av dagsorden  Alle 
2 Ris og ros  Alle 

Ris til Håkon for glemming av vask av kontor etter kontortid  Håkon/alle 

  
        Saker  Alle 

3 Kalenderkom  Alle 
Initiativtakerne til Kalenderkom var tilstede for å utdype visjonen om hvordan de mener prosjektet burde 
gjennomføres. Kalenderkom ønsker å tilby komponenter enda en plattform å være naken på da midtsidebildene i 
Nabladet ikke ser ut til å dekke etterspørselen. Styret stiller seg positive til konseptet, men mener det bør gjøres en 
mer omfattende kartlegging av interessen for deltakelse i interessegruppa før den kan godkjennes som selvstendig 
interessegruppe. Det blir enstemmig vedtatt å ikke godkjenne Kalenderkom som interessegruppe. 

4 Forskriftsutvalg   August 
Etter at forskrifter ble vedtatt på SKE, er det et ønske fra initiativtaker August Sørlie Mathisen om å danne et 
utvalg som kan lage et sett med forskrifter. Styret støtter forslaget da forslaget vil gjøre at SKE ikke vil ta uendelig 
mye tid samt at Nablas lover ikke ser komplette ut siden det er en paragraf om forskrifter, men det ikke ligger noen 
forskrifter ute enda. August har rollen som leder for dette utvalget og skal danne seg en gruppe, utvalget blestes på 
Nablasiden på facebook. August ønsket å ha minst én representant i dette utvalget fra Styret, Camilla tok på seg 
ansvaret. Når det første settet med forskrifter ferdigstilles vil det sannsynligvis kalles inn til ESKE.  

5 Frakt av kompendier  Niels Henrik 
Studenter som ikke bor i Trondheim, men som studerer på NTNU har ønsket å få Nablas kompendier sendt hjem 
til seg i posten. Styret mener dette er for mye jobb, så det vil ikke være mulig. De som ønsker å få kompendier 
sendt i posten kan få en bekjent til å møte opp på kontoret og betale, så kan den bekjente fikse frakt av kompendiet.  



6 Redd Barna penger  Ella 
Tidligere år har Nablas bidrag til Redd Barna blitt tatt fra hovedkontoen. I år er det ikke lagt av penger til dette i
budsjettet så vi må ha en ny løsning. Bidraget vil bli gitt rundt juletider, så det er fortsatt god tid til å finne en ny 
løsning. Styret vurderer forskjellige muligheter, og ingen avgjørelse har blitt tatt. 

7 Kontaktpersoner for øvre klassetrinn Håkon 
Nabla må videreformidle en del informasjon til spesifikke kull, og av til egner denne informasjonen seg best på 
kullets facebook-side, der Styret ikke har tilgang (gjelder spesielt de øvre kullgruppene). For å sikre effektiv 
videreformidling av denne informasjonen er det ønskelig at Styret har en kontaktperson på 3., 4. og 5. trinn. My tar 
ansvaret for å finne disse kontaktpersonene. 

8 Oppdatering om kjelleren  Silje 
Nablakjelleren vil åpnes i april dersom den rekker å få skjenkebevilling. Hvis ikke åpner den i august til 
fadderperioden. Per 20. mars er utfallet usikkert. Silje vil få andre ansvarsområder enn det en kjellersjef har hatt 
tidligere, hun vil i større grad ha administrative arbeidsoppgaver.  

9 Låvefest  My 
Den tradisjonelle låvefesten utgår i år ettersom datoene som passet for Nabla passet for potensielle 
samarbeidspartnere som Delta eller Spanskrøret. Dersom det er gjennomførbart skal Arrkom prøve å gjenoppta 
tradisjonen neste år.. 

10 Bruk av kontoret  Thorvald 
For å lettere holde oversikten over hvem som har “reservert” kontoret, skal Styret lage en oversikt over de faste 
arrangementene (F eks. Webkom-møter) og sjekke at ingen av arrangementene krasjer.  

11 Info om Nablarevyen  Frøydis 
Nablarevyens representant, Frøyids Vikestad, forteller at revyen skal meldes inn i Brønnøysund-registeret og vil da 
være en uavhengig organisasjon. Økonomien til revyen vil da også være uavhengig av Nabla. Dette vil ikke endre 
revyens forhold til Nabla, de vil fortsatt være en interessegruppe i linjeforeningen.  

12 Kontaktperson for interessegrupper Frøydis 
For interessegrupper uten representanter i Styret har kommunikasjon med Styret til tider blitt opplevd som 
vanskelig. For å bedre dette er det ønskelig at nestleder skal fungere som et bindeledd mellom disse 
interessegruppene og Styret. Leder og sekretær skal hjelpe til dersom dette viser seg å være en for omfattende 
oppgave for én person. Hovedfunksjonen til denne ordningen er å bedre planleggingen av Nablas arrangementer.  

13 Fondet  Frøydis/Ella/Anders 
Informasjon om fondet på nabla.no har blitt oppdatert. Det er også ønskelig at flere i Nabla (spesielt 
interessegrupper)  skal være klar over at Fondet eksisterer og at de er der der for å brukes. 

14 Eventuelt  Alle 
15            Fremover  Alle  

Påskeferie 

  


