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Ansvarlig
Alle

Nina: Var på studforsk, det var kjempespennende. Bra bankett på kvelden, slo til og med Delta i Rubiks kube-konkurranse!
Det viktigste var likevel å delta har jeg hørt.. Hadde sosialkveld med HC-styret “øl og krøll” hvor vi koste oss, ble bedre
kjent, og hadde en vennskapelig runde med dildokast i gangen. Øvet masse til XYZ, begynt planlegging samt gjennomføring
av hva styreinnslaget på joulebohret blir, moro! Var med på tacotorsdag med STi, sluppet skråttcastepisode, vaksinert meg
for Brasil, og absolutt det viktigste: Var med på xyz!!!!! Det var suupergøy herreguud! Hatt LiP-seminar i hele dag (mandag)
og avslutter med en UKA-workshop med sjef + tidligere nablaer Julian, for å samarbeide om oppstart av UKAtoget igjen.
Camilla: Blir en litt kort ukesoppdatering fra meg denne gangen også. Altfor mye tid har gått til XYZ-øving, jobb, styrets
Joulebohrinnslag, og andre småting, som et stort Nummatprosjekt som snart skal inn. Uken endte veldig hektisk men veldig
morsomt med et fantastisk XYZ-show. Nablastyret With Amplitude var objektivt sett det beste innslaget. Vi hadde også en
kjempekoselig sosialkveld med HC styret! Skjedde sikkert litt annet også, men det klarer den slitne hjernen min ikke å
komme på nå. God natt!
Niels Henrik: Startet uka med Studforsk som var skikkelig kult! Masse kudos til Emma og studforskgjengen! Ellers har jeg
svart på litt mail, og binget nummerisk øving i både kvante og klasmek med min fantastiske labpartner. Jeg er veldig gira på
joulebohrinnslaget etter å ha brukt mye tid på det denne uka, så satser på at det blir gøy.
Ella: Denne uka har vært særdeles hektisk ja. Veldig mye tid har gått til joulebohrinnslag- og XYZ-øving, men det var
veldig verdt det. Deltok på et par av foredragene på Studforsk, som var superspennende! På onsdag hadde vi Øl og krøll med
HC-styret. Det ble veldig mye øl, men ikke så mye krøll, hvis man ikke regner dildokast. På søndag var det XYZ, og selv
med én mikrofon for lite, er jeg veldig fornøyd med innsatsen vår. Alle andre hadde også lagt mye arbeid i sine innslag, så
det var en veldig underholdene kveld! Gleder meg til 2020!
Håkon: På tirsdag gikk endelig StudForsk-konferansen av stabelen. Hele dagen gikk med til å planlegge, stresse og
organisere alt som skulle skje ila dagen. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på foredragene, og banketten gikk
fullstendig knirkefritt (rubikskubestafetten ble 1000 ganger så kult som jeg hadde forestilt meg, takket være publikum).
Veldig fornøyd med gjennomføringen og lettet over å være ferdig. Ellers var det øl og krøll med HC på onsdag, noe som,
ikke overraskende, var veldig veldig gøy. Ellers har det gått en del tid til planlegging og styring med joulebohrinnslaget og
opptreden på XYZ-faktor. Til tross for litt mangelfull koordinering i forkant samt en mikrofon mindre enn hva vi hadde øvd
med, syns jeg Nablastyret with Amplitude gjorde en rå opptreden og god innsats med å disse alle som studerer for å bli
akkurat det samme som oss men som kaller seg noe annet mens de gjør det. XYZ forøvrig var kjempemorsomt og godt
arrangert, så creds til alle som har vært med å stelle det i stand!
Anders: Jeg endte opp som siste-liten konferansier på Studforsk. Det var gøy, og gikk overraskende knirkefritt. Minusen var
at jeg brukte hele den dagen på forberedelser til det og kun fikk med meg et eneste av foredragene, men Morten Nome sitt
foredrag var i hvert fall veldig gøy! Øl og krøll med HC-styret på onsdag var og veldig gøy, og ikke minst XYZ-faktor på
søndag. Jeg begynner å få veldig troen på Joulebohr-innslaget vårt og, i hvert fall etter så mye tid vi har lagt ned denne uken.
Så har jeg også rukket å få med meg en bedpres med 5-retters middag og uendelig vin på Fagn restaurant så det har rett og
slett vært en skikkelig bra uke. Så satser jeg på å få gjort litt mer skolearbeid neste uke, hehe.
My: Denne uken startet med StudForsk, som var helt fantastisk! Kudos til Educom og Håkon og resten av gjengen, veldig
bra arrangert! Jeg elsket statistrikkeren spesielt. Ellers var det litt hektisk med biolab og rapport, men fortsatt ikke så mye
skole denne uka egentlig. Videre ble det litt arbeid med Hele Nabla baker og Joulebohr. Mye arbeid med XYZ-innslag og

joulebohrinnslag, det blir gøy!! Er egentlig ikke så komfertabel på scenen, men det var utrolig gøy å opptre på XYZ, spesielt
fordi vi sang en NWA-sang<333333
Silje:
Denne uka har jeg hatt møte med kjellerstyret der vi planla resten av årets arrangementer. Vi arrangerte også trafikklysfest på
fredag sammen med HC og Janus, med godt oppmøte av 1.klasse. På onsdag reiste vi på koietur med årets nye kjellerstyre..
Jeg deltok også på Studforsk som var veldig bra arrangert. Ellers har jeg vært med på innspilling av en film til revyen, det
blir bra så det er bare til å glede seg til februar!! På søndag deltok jeg på xyz med en god gjeng rappere fra nablastyret som
var fantastisk morsomt. Det var utrolig mange flinke folk som deltok og underholdningsfaktoren var høy.
Thorvald: StudForsk var spennende. Jeg visste ikke hva de drev med, så å høre om de ulike studentprosjektene var gøy.
Strikk og drikk var nok favoritten blant foredragene. WebKom møtet fikk vi endelig holdt på kontoret, så det var gøy. Øl og
krøll med HC var veldig hyggelig, det var fint å ha en litt roligere arena enn immball å bli kjent med dem på. Planlegging til
joulebohrinnslaget har også vært artig. XYZ var over all forventning, ble nesten litt lei meg for at jeg ikke var med på styrets
innslag.
Even: Denne uka har blitt slukt opp av joulebohrinnslag, XYZ-øving og nummat-prosjekt, samt et visst
linjeforeningsmagasin (tre poeng til den som klarer å gjette hvilket) som helst bør sendes til trykk innen kort tid. I tillegg har
jeg vært med på «øl og krøll» med HC-styret på onsdag, planlegging av ekskursjon på torsdag, testkveld med redaksjonen på
lørdag og selvfølgelig XYZ-faktor på søndag! Det er igrunn ikke så rart at jeg ikke har fått tid til så veldig mye annet.
Kjempefornøyd med XYZ-innslaget vårt!
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til Prokom for innsatsen med Jouhlebohrinnslaget
Ros til alle som var med på å planlegge Studforsk!
Ros til Nablastyret With Amplitude!
Orienteringssaker
Alle
Årbok
Even
Selv med et rekordstort opptak har ikke Redaksjonen kapasitet til å lage årbok, som var det originale forslaget. Det
stående forslaget er å la det gå lengre tid mellom hver gang det skal lages årbok, for å øke interessen og
entusiasmen rundt prosjektet. Postkom kommer til å ta bilder av alle komitéene/interessegruppene, men bildene vil
altså ikke bli brukt i en årbok.
Sosial pot
Ella
Nablas komitéer har en sosial pot på 500 kr per semester som kan brukes på sosiale tiltak i komitéen (ikke på
alkohol). Så langt i semesteret er det veldig få komitéer som har brukt potten, og det anbefales å bruke den så fort
som mulig.
Saker
Alle
Rydding og søppel på kontoret
NH
Det har vært veldig rotete på kontoret i det siste. Som et tiltak for dette har Styret bestemt seg for å fornye både
kontorreglene, samt vaskerutinene av kontoret. Camilla fikser dette. Nina har sendt ny melding til byggsikring for
å be dem om å tømme søppelet på kontoret.
Eventuelt
Alle
Brettspill på kontoret
My
○ Brettspill skal ned på lageret.
○ Noen av spillene kan flyttes til kjelleren, andre kan brukes til premier.
Fremover
Alle
Halloween på kjellern
Nablabank workshop

