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Ansvarlig
Alle

Nina: Fikset med sakspapirer til SKE, fått i gang Årsberetningen og kommunisert med ordstyrer. Lovendringsforslagene til
styret begynner å forme seg. Hatt årets første kontortid, det blir litt trist og litt ålreit å ikke skulle ha de lenger snart, kommer
hvert fall ikke til å savne vaffelstekingen da jeg aldri ble noe særlig rutta på det. Hatt møte med Maren fra SiT om
varslingshåndteringsworkshopen, den nærmer seg også og ting begynner å falle smått på plass nå - jeg gleder meg! Var på
møte med StudyTrondheim som er en organisasjon som jobber for å bedre studiebyen og er et samarbeid med forskjellige
studentorganisasjoner i byen. Faddervaktordningen vil nå falle mer i ansvar av linjeforeningene etter at Quak ble oppløst, og
det ble ordnet med at vi kan bli bedre inkludert i infomøter med internasjonale studenter. Vi skal prøve på en større satsning
på EPVU fremover. Vært en del på workshops med UKA, laget promomateriale til 4. opptak og sett på hva vår visjon til det
grafiske uttrykket skal være. Var på Nybyggprat på Samfundet for siste mulighet til å påvirke romplanen som nå er satt.
Camilla: Den siste uken har jeg brukt mye til på skolen, veldig mye tid til åpningen av Loftet på Moholt, og ganske mye tid
på å ferdigstille alle prosjekter jeg har påbegynt i styreåret. Spesielt er det nå Nablabanken jeg holder på å opprette, som
viste seg å ikke være så trivielt som først antatt, men det skal nok gå til slutt. Målet er å få den “up and running” før
styreoverføringsperioden er over. Jeg holder også på med planleggingen av Planckuken, har jobbet litt med styrets
lovendringsforslag til SKE, i tillegg til å endelig ha fått skrevet årsberetning og styreprotokoll. Blir nok en del arbeid de
neste ukene, i tillegg til at jeg må prøve å samle alle erfaringene mine i et nogelunde oversiktlig erfaringsskriv. Blir
spennende!
Niels Henrik: Har tilbragt en uke i Åre og kommer tilbake frisk og rask til tross for at jeg nesten hittade randen. Sto ikke på
ski, noe som var en god avgjørelse, både med tanke på økonomi og generell velvære. Ellers har jeg jobbet litt med Thorvald
med å oppdatere bokskap-siden, og fortsatt å skrive erfaringsskriv, noe som har utviklet seg til å bli et beist av et skriv, det
går samtlige VitBer-rapporter en høy gang. I tillegg har jeg startet å jobbe i NumFys-prosjektet, og skal forhåpentligvis
publisere noen artikler der i nær fremtid.
Ella: Har hatt litt for mye å gjøre i det siste med å ferdigstille alle prosjektene jeg har før jeg er ferdig i styret. Har brukt mye
tid på å klargjøre regnskapet og budsjettet, jeg har mer eller mindre fastsatt bufferne for i år og jeg har vært mye i kontakt
med økonomiansvarlige i de forskjellige undergruppene og hjulpet dem å bli ferdige før regnskapene skal sendes ut. I tillegg
nærmer eurêka seg med stormskritt så har måttet sette av en del tid til å fikse i stand flyersene og litt andre greier med tanke
på promoteringen. Så nærmer seg jo også fristen for å søke utveksling, så har styrt en del med det også. Så alt i alt, har ikke
skole blitt helt prioritert da for å si det sånn.
Håkon: Forrige uke bidro jeg og syv andre tredjeklassinger til å spre dårlig stemning i Åre, med vår dårlige humor, dårlige
musikksmak og altfor store alkoholinntak. Det er en av de gøyeste turene jeg har vært med på i hele mitt liv.
På fredag var jeg i møte med Utfluks, hvor vi nå stort sett har slått fast planen for Finlandsbesøket. Det blir muligheter til å
henge med våre utenlandske venner både på Nablaquiz og Kjellerfest på fredag, og sannsynligvis på Samfundet både
torsdag, fredag og lørdag, så håper mange komponenter hiver seg med!
Educom har hatt første møte for semesteret, og har nå kommet litt i gang med arbeidsfordeling og planlegging for 2019. Fikk
også ytret mitt dype ønske om at flere av mine dyktige mEducommere stiller som ambassadør på SKE.
Ellers har jeg fått skrevet ferdig årsberetningen for Educom og gjort litt diverse komitearbeid. Nå gjenstår det bare å hente
seg inn igjen på den faglige fronten etter det lite faglige oppholdet i Åre.
Anders:Jeg og halve styret var i Åre. Kjempegøy i år og! Tredje året Åre og det skuffer aldri. Med BN er det fullt kjør nå.
Det er masse bedpreser som skal dukkes opp, som skal fordeles og følges opp. eurêka nærmer seg med stormskritt, med all
koordinering det krever. Og så skal vi rekke å få gjennomført MKE, BNs årsmøte, i tiden før SKE.

My: Yay! Endelig tilbake og gira på mitt første styremøte i det nye året. Jeg har hatt en ganske effektiv ferie, mye arbeid.
Jeg har jobbet mye med erfaringsskriv, arrangert styrevors til gallaforestilling med revyen (gleder meg til å se verdens beste
revy!), planlagt middagen til Eurêka, jobbet med auksjonskvelden (som kommer til å bli kjempegøy), og generelt maila
masse. Men det har vært en utrolig god ferie. Kos å møte gamle venner og familie, stå på langrenn og kose seg i kulden. I
tillegg har jeg hatt det altfor digg med en utvidet ferie med hetebølge i Sydney. Savnet selvfølgelig lagvis med snø og iskaldt
vær, så er tilbake igjen nå. Gleder meg til styremøtet og gira på et nytt semester!
Silje: Har den forrige uken som fyllesvin i Åre. Det var en fantastisk hyggelig tur, i hvert det jeg husker av den ;)). Utenom
det blir det fullt kjør med revyhelg nr. 2 nå til helga, så det er bare til å glede seg til premieren!! Jeg har utenom dette
kommet godt igang med planlegging av auksjonskvelden den 16.februar der vi har begynt å planlegge en hel del fete
auksjonspremier og program for kvelden. Så må jeg jo putte på litt kjellerstyregreier her også, jeg har/skal ha årets første og
gjerne mitt siste møte :(( med kjellerstyret nå på mandag, der skal jeg fiske etter etterkommere, jeg mistenker at det er flere
som er gira heldigvis. Det blir også årets første ordinære kjellerfest nå på fredag der vi skal feire Lagrange sin 283 årsdag på
kjellern, der det forhåpentligvis blir ekstra god stemning når Finskene kommer innom.
Thorvald: Som tiden flyr! Gleder meg til WebKom-møtet på onsdag. Er ikke så lenge igjen nå, så satser på å få ferdigstilt
de prosjektene som er i gang nå. Erfaringsskriv er enda i kladdefasen, så må nok bruke litt tid på det. Før SKE må
stemmesystemet testes skikkelig, og jeg må planlegge når folk som ikke var på eSKE skal få laget seg bruker.
Even: Siden forrige styremøte har jeg hatt redaksjonsmøte for min siste utgave som redaktør, og vi har kommet godt i gang
med den. Tror ikke det er så veldig mye mer å si om den for øyeblikket. Jeg har begynt planleggingen av
medarbeidersamtaler, som jeg ikke fikk tid til før jul, men som jeg gjerne vil få gjennomført før jeg er ferdig som redaktør.
Jeg har også vært i Åre, og det har vært utrolig gøy! Til tross for at vi nok hittade randen minst én gang for mye.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros for bra stemning i Åre
Ris til Even for midtsidedoodle fra helvete
Orienteringssaker
Alle
Faddervaktordningen
Nina
Fadderordningen Quak har blitt oppløst. De har tidligere hatt ansvaret for faddervaktordningen, men nå faller dette
ansvaret på linjeforeningene. Sannsynligvis vil det settes krav til linjeforeninger om at de må stille med x antall
vakter i løpet av fadderperioden, men mer detaljer kommer senere.
Kompendium i C++
Anders
Faget TDT4102 har endret seg betydelig det siste året. Dette har gjort Nablas kompendium i faget utdatert, og
derfor skal det ikke selges flere kompendier av gammel sort. Neste års kompendiumansvarlig, Thorvald, skal se
nærmere på om det er mulig å lage en ny versjon.
Revisor
Ella
For det neste regnskapsåret skal Nabla ha en revisor som ikke er neste årets økonomiansvarlig. Forslag om at Ella
velges som neste års revisor-kandidat vedtas enstemmig.
Ordstyrer på SKE
Nina
Ordstyreren på eSKE, Ellen Helstad, skal også være ordstyrer på SKE.
Saker
Alle
Forskrift om seksuell trakassering v/Frederick Nilsen
Nina
Frederick deltar på styremøtet for å være med i utformingen av et forskriftsforslag som angår seksuell trakassering.
Han hadde også et forslag på eSKE som ble nedstemt, men Styret anser det som et viktig punkt å ha i forskriftene
våre, og ønsker derfor å samarbeide med Frederick om et nytt forslag. Sammen med Frederick har Styret kommet
frem til et forslag som vil bli tatt opp på SKE.
Planck-uken
Silje/Camilla
Camilla har jobbet med et forslag til hvordan Planck-uken (som strekker seg fra 04.03-09.03) vil se ut, og vil nå
starte å kontakte de komitéene som skal være med å bidra. Silje har reservert Kjelleren 06.03, så da blir det
kjellerfest.
Buffere
Ella
Styret skal godkjenne bufferstørrelsene på Nablas kontoer før SKE. Ellas forslag blir enstemmig vedtatt.
SKE-mingling
Even
Som i fjor blir det arrangert SKE-mingling i forkant av SKE, der alle kan komme og spørre nåværende Styret om
diverse ting knyttet til styrevervet. Årets SKE-mingling blir 04.02 kl 14.15.
Eventuelt
Alle
Fremover
eurêka
Besøk av Finland

Alle

