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Ansvarlig
Alle

Nina:
Veldig fornøyd med EPVU, godt gjennomført av alle sammen! Fått gjennomført og redigert min første skråttcast-episode,
som var veldig spennende! Og har også trent håndball for første gang på noen år så har vært VELdig støl haha. Var med på
forskriftsmøte hvor vi fikk satt en liten plan på hvordan dette skal gjennomføres, så det er i gang! Har også fått sett på
redaksjonelle endringer i lovendringsforslaget, så det kommer straks alle i styret får sett gjennom. Var også med på et lite
møte med NV-lederne og leder av NTNUI Eirik for å snakke om samlokaliseringen og utvikling av idrett og aktivitetsmiljø i
fremtiden. Fikk sett finalen i ludøl, kudos til de hardbarka vikingene som klarte det! Ellers begynner eksamen å nærme seg
farlig fort så bruker resten av tiden min på å prøve å gjøre skole. Det går så som så, men det finnes viktigere ting i livet enn å
lese kvante så jeg er ikke alt for stressa :) Begynt å gjennomføre medarbeidersamtaler med mine flotte styremedlemmer, det
går supert og gleder meg til resten!
Camilla:
Forrige uke jobbet jeg mye med Vitber, som endelig er ferdig (!!), så nå kan jeg faktisk begynne å gjøre eksamensrelevante
ting. Ellers var jeg med på det første forskriftsutvalgsmøtet, hvor det kom frem en hel del potensielle forskrifter vi kan jobbe
med for et litt ryddigere lovverk. Jeg stod også en del på stand for EPVU, og hadde en ekstra kontortid hvor jeg ødela alt
vafler, så der har jeg definitivt forbedringspotensiale. Åpnet påmeldingen til 17. mai på søndag og i skrivende stund er det
nesten fullt, så det er veldig morsomt. Ser frem imot en koselig feiring. Jeg deltok også på SiTs sponsormiddag for styret,
hvor vi ble servert kjempegod mat. Gøy å få støtte!
Niels Henrik:
Ferie i Roma
Ella:
Hjulpet til med EPVU ved å stå på stand og ha en ekstra kontortid, som var veldig kos. Ellers har jeg deltatt på SiT
sponsormiddag og feiret at vi fikk en god del mer i støtte i år enn tidligere så woo! Jeg har også fått på stell bilagsføringen
for mars og med det fullstendig tømt printerkvota mi, tror jeg har sånn 3kr igjen, så nå får jeg bare være kreativ frem mot
sommeren. Leverte også (så vidt) siste vitber-prosjekt og er dermed klar for å begynne eksamenslesinga.
Håkon:
Har vært i møte med NoFFo og Delta angående NFK 2019, som skal arrangeres i Trondheim. Har hatt møte i Educom, fokus
her er for øyeblikket å kontakte foredragsholdere som kan være aktuelle til høsten. Komiteen er også i gang med planlegging
av eksamenskurs for 1. og 2. klasse (så kanskje kvante kommer til å gå likevel?). Har også vært i møte med Utfluks, som
tenker å ta opp to nye medlemmer. Her har vi dessuten startet planlegging av nye utflukter. I forbindelse med
EPVU/PSVU/en psykt vanlig uke/psykt vanlig uke/har irritert meg litt over inkonsekventhet med forkortelser, har jeg stått
på NV-stand tirsdag og hatt kontortid onsdag. Det har vært veldig koselig!
April 2018 er en fantastisk måned for Educom. Forrige mandag arrangerte vi i samarbeid med Vektor foredrag med Stian
Sandø. Det gikk knirkefritt, litt laber deltagelse blant Nabla-medlemmer, men forståelig at folk har andre prioriteringer. På
torsdag ble det arrangert “Et liv etter fysmat?” som er et konsept Educom ikke har prøvd tidligere. Det var veldig interessant
og absolutt en suksess! Kommende torsdag arrangeres nok et foredrag, denne gangen med Rob Eastaway, det gleder jeg meg
veldig til!
I helga var jeg i Valdres og drakk med sanseløs sammen med fire venner fra Forsvaret. Styret skal ha mottatt snaps fra
begivenhetene. Innholdet i enkelte av disse snap-ene erindres ikke av undertegnede. Beklager eventuelle psykiske
påkjenninger dette kan ha medført for øvrige styremedlemmer.
Ellers er jeg stoka over å ikke være den eneste håndballspilleren i styret \ref{fig: Nina sin RRT}.

Anders:
Vært hjemme nesten hele uken. Da jeg kom tilbake ble sykkelen stjålet. Fra låst sykkelbod, hvem gjør sånt. Fant sykkelen.
Låst. Låste låsen med hengelåser pluss egen sykkellås så tyven hverken skal få sykkelen eller egen lås fri. Om JEG ikke får
bruke sykkelen får INGEN bruke sykkelen.(Oppdatering: Sykkeltyven hadde nå låst opp sin lås og jeg fikk sykkelen
tilbake). Syklet så på et møte med Linjesamarbeidet der vi signerte ny og oppdatert intensjonsavtale for året som kommer,
samtidig som jeg presterte å bli valgt som kontaktperson for Linjesamarbeidet i hvert fall ut kommende høst.
My:
Den siste uka har fortsatt bestått av en god del immballplanlegging, men også planlegging av buldring! Viktig å arrangere litt
avbrekk i eksamensperioden også. Ellers har det gått mye tid til vitber og en psykt vanlig uke. Veldig stas med EPVU, alltid
hyggelig å stå på stand og koselig med ekstra kontortider, vafler og kake. Dro på bedpress med utrooolig god tapas,
kjempedigg. Enda mer gratis mat ble det på foreningsfest med SiT som var veldig hyggelig. Til helga dro jeg hjem til Oslo,
der jeg var på bursdag og på Sam Smith-konsert (!!!!!!) som var helt fantastisk, wow. Rett og slett alt for mye gøy denne
uka, alt for lite skole. Men det kommer en ny uke, og dermed nye muligheter.
Silje:
I den siste uken har det blitt litt for mye fest og full og lite skole, men er man kjellersjef så får man leve som en. Jeg var var
på stengefest på onsdag for alle som har jobbet i barnehagen, det vil si de en god samling av de mest festglade fra hver av
linjeforeningene som har hatt avdeling bhg. Det var som forventet litt av en fest der vi gjorde et godt forsøk i tømme
drikkelageret. Jeg har utenom dette kommet meg gjennom min første kontortid (eller egentlig de to første).Det gikk
overraskende fint!. Utenom dette har jeg slitt litt med manglende deltagerengasjement i nabla til ludøl som var på lørdag.
Heldigvis stilte Tommy opp da ingen av de 4 som deltok i kvalliken forrige helg ville/kunne. Ludøl ble heldigvis en stor
suksess igjen takket være de råe gutta som stilte opp og spilte for livet og Omega som stilte opp med bar og lokale. Jeg
håper dette er en tradisjon vi kan føre med oss videre de neste årene nå som den for fullt har blitt tatt opp igjen.
Thorvald:
Under EPVU fikk jeg holdt min første kontortid, sammen med Silje. Det var hyggelig, men jeg overlot vaffelstekingen til
henne. Var også deltaker på ludøl, der vi ga Tommy litt moralsk støtte. WebKom hadde 8 timer koding på søndag, og så
møte på mandag. Der holdt Stig en innføring i GDPR, og Andreas begynte på å utforme nye terms of use. Vi har også tullet
litt for mye med å plage hverandre på server - det endte med at Websjef ble kastet ut fra server av Krogen. Fremover er
fokuset å få de nye opp på et nivå der de har evner og selvtillit til å gjøre ting på egenhånd. Allerede er det noen som har
pushet endringer, det er jeg fornøyd med.
Even:
Har hatt møte med redaksjonen og begynt å arbeide med neste utgave av Nabladet. Aprilutgaven kommer snart™, for de
som lurer på det. Har hatt kontortid i forbindelse med EPVU, som var like koselig som alltid. Fikk levert siste
vitber-prosjekt, og er nå (i prinsippet) klar for å begynne med eksamenslesingen. I praksis viser dette seg å ikke være helt
trivielt. Var på konsert med Sondre Justad på torsdag og Symforch på søndag. Det var gøy. Imponert over Symforch; veldig
kult å høre et så stort orkester live. Singstarparty på fredag, som også var kjempegøy.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros: Alle deltakerne (spesielt Tommy) for hederlig innsats ludøl
Ros: Psykt vanlig uke vel gjennomført
Ros: ReVen for sin første kamp
Ros/ris: Nablarevyen har endelig publisert “Cafe Sito”

Alle
Alle

Saker
Alle
Pengesak om kjelleren
Martine
Martine har 10.000 kr som ble gitt i premie fra Velferdstinget. Disse vil hun “investere” i opppussingen av
kjelleren ved å finansiere fiksingen av strippeburet og innkjøp av annet inventar. Alt disse pengene brukes på skal
merkes med Martines navn, og hun skal skrive kontrakt med kjelleren for å beskytte dem fra å fjernes på et visst
antall år. Konsensus i styret om at dette er en god måte å bruke pengene på.
Om personvern-saken
Postkom
Stig og Thorvald jobber med å implementere de nye reglene i Nabla, og har begynt å tenke konkret på hva vi må
endre på. Tema skal også tas opp i linjeleder-forumet.
Intro av PostKom
PostKom
Introduksjon av PostKom, som stiller mannsterke med Siv-Marie, Stig, Norun, Anne og Alexander. De hadde flere
saker de ville informere om:
Kritikk: PostKom vil stille som et organ som kan ta imot kritikk rettet mot styret, for så å
videreformidle det til styret. Dette er for å gjøre det lettere å komme med konstruktiv kritikk, samt gjøre
det lettere for personer som synes det er ubehagelig å rette kritikk direkte mot styret å bli hørt. Eneste
arena for slik kritikk tidligere har vært på SKE, som er dårlig egnet for slikt da styreåret snart er over, og
man ikke har noe sjans til forbedring.
Utstilling av Nablaeffekter: Siv-Marie har fått godkjenning på å stille ut Nablaeffekter på B3
(fysikkland). Er nå på leting etter glassmonter/skap. Er mulig å bli sponset av fakultetet/Nabla. PostKom
er i prosess med å fikse.
Komiteefotograferinger: PostKom vil følge opp med fotografering av komiteer (og undergrupper),
ihvertfall helt til årboka eventuelt tar over arbeidet.
Erfaringsskriv: PostKom vil se over styrets erfaringsskriv for å sjekke at ikke noe viktig har falt
ut/mangler. Også mulighet for å legge til en liste med eventer som har funnet sted før, slik at de ikke blir
glemt. PostKom skal be om godkjenning fra de som har skrevet referat før eventuell
redigering/gjennomlesning.
Kontakter på fakultetet: Siv-Marie har god kontroll på fakultetet og de som jobber der, så spørsmål og
usikkerhet rundt dette kan gå til henne.
Lønn for ProKom-arbeid
Ella
ProKom har fått tilbud fra NTNU om å redigere 20 forelesningsvideoer. Dette er et stort arbeid, og kan ta opp mot
50-60 timer å gjennomføre. Dette går forbi hva ProKom kan kreve av sine medlemmer, og de vil gjerne da at
inntekten fra slike store jobber kan gå direkte til de som gjør jobben. Dette kan bli gjort lovlig sett at arbeidet på
ingen måte går gjennom Nabla, men bare blir gjort av enkeltpersoner privat. Styret godkjenner denne typen arbeid,
så lenge alt arbeid av denne karakter blir gjort av privatpersoner med privatkontrakter, og det ikke går utover det
vanlige ProKom-arbeidet medlemmet gjør. Et rammeverk for denne typen arbeid, med retningslinjer for når det
skal tas av ProKom vs. privatpersoner, skal opprettes så fort som mulig. Dette skal ikke bli et fokus i ProKoms
virksomhet, eller noe som reklameres for, da fokuset skal ligge på utleie av utstyr og egne prosjekter.
Redaksjonell fullmakt
Nina
Ettersom styret ved forrige SKE fikk redaksjonell fullmakt over Nablas lover ble de redaksjonelle endringene som
var foreslått gått stegvis gjennom og stemt gjennom. Paragraf 12.13-12.17 ble enstemmig vedtatt.
Vedrørende paragraf-nummerering ble det enstemmig vedtatt å endre nummereringen av paragrafene, slik at den
fulgte tallrekken, gitt at de gamle lovene med deres opprinnelige nummerering blir lagret.
Sit Idrett/NTNUI hva er viktig for oss?
Nina
Med samlokaliseringen kommer det konsekvenser for idretten. Det meste skal bli sentralisert rundt
Gløshaugen/Elgseter. 4.mai skal det være en høring med SiT for å høre hva studentene synes er viktig i
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planleggingen av det nye idrettsanlegget. Dette blir et dyrt prosjekt, som potensielt kan føre til at medlemsavgiften
settes opp. Dette reagerer NTNUI på, da lavterskel medlemskap er viktig for dem og idretten i studentmiljøet. Det
skal sendes ut mail til NTNUI med ting som er viktig for oss, blant annet lav pris, tilgjengelighet, lavterskelhet,
nok plass osv.
Innkjøpsrutiner ProKom
Alexander
ProKom får nå alle pengene for utleie av utstyret de har kjøpt inn, og disse pengene skal brukes til innkjøp av nytt
utstyr. Alle innkjøp skal informeres om til styret.
Kanalbildet til Nabla
Alexander
Styret blir gjort oppmerksom på at Nabla-logoen på Youtube-kanalen vår ikke er lik den vi bruker på andre sosiale
media, og at noen ønsker bruk av samme logo på alle kanaler. Styret beslutter å bevare ting slik de er nå, da det
ikke gjør noe om Youtube-logoen er litt mer spenstig enn resten.
Bilder på nabla-likersiden
Nina
Nina har lyst til å samle lavterskel bilder fra de siste øvingene/møtene til komiteene før sommeren, og publisere
dem på Nabla-likersiden. Dette er spesielt viktig nå når de potensielle fysmat-førsteklassingene sjekker
facebook-profilen vår. Vi kan tjene på å vise hvor koselig vi har det i Nabla. Nablasiden har hittil vært litt for
formell, og kan med fordel bli mer tilgjengelig og åpen. Nina ber alle gruppeledere sende inn bilder før sommeren.
Marthe og Alexander kan også kontaktes for å hjelpe med bildetagning.
Planck OFFs fremtid
Alexander
ProKom har hatt en beslutning på at det ikke er veldig motiverende å fortsette med produksjonen av Planck OFF,
da det spiser opp veldig mye tid og ressurser. Det blir fremmet et forslag om et livearrangement med samme
prinsipp som Planck OFF istedenfor, men på litt mindre skala enn tidligere og med lavterskel-filming. Dette vil da
eventuelt bli gjennomført på høsten, mens været enda er bra, og kan kombineres med grilling og kos ved f.eks.
festningen. Blir et helgearrangement.
Fakturerering ved uhell
Alexander
Det har tidligere vært situasjoner hvor Nablas utstyr har blitt lånt/tatt fra lageret av andre linjeforeninger uten
beskjed på forhånd (ved en feil). For å unngå slike situasjoner i fremtiden, og vite hvordan vi eventuelt skal
håndtere dem, vil det bli laget noen retningslinjer med konsekvenser for brudd, blant annet etterfakturering.
Kontortilgang og kjøkkentilgang
Håkon
Nestleder tar på seg ansvaret for å sende inn oppdatert liste på komitée- og interessegruppemedlemmer som skal ha
adgang til Nablakontoret og NV-kjøkkenet, til adgangskontrollen på NTNU. Adgang blir søkt om etter ordinære
opptak på høst- og vårsemesteret, eller ved spesiell beskjed.
(Kort) oppdatering om NFK 2019
Håkon
NFK er Norske fysikkstudenters konferanse. Ingen i Nabla er med i styret for planleggingen, men Delta har tre
personer, og vi kommer til å hjelpe til ved behov. Det meste av dette kommer til å være Håkon sitt ansvar.
Sende ut velkomstutgave av Nabladet
Even
Med de nye personvernreglene blir det vanskelig å sende ut velkomsutgaver av Nabladet til nye komponenter, slik
vi pleier. Fakultetet gir ikke lenger ut informasjon om hvem som begynner på fysmat, da de må ha tillatelse fra
hver enkeltperson før de deler denne informasjonen, som de har vært trege med å få til. All ringing og sending av
post og mail blir dermed kanskje ikke mulig. Stig og noen fra fakultetet jobber med saken. Hvis det skulle bli
mulig å sende velkomstutgaven allikevel snakker Siv med noen på fakultetet for å få støtte til fraktkostnader.
Årbok - planlegging/organisering
Even
Årbokplanleggingen og organiseringen blir mye ekstra jobb for både redaksjonen og styret. Ser derfor på
muligheten for å outsource organiseringen og kommunikasjonen rundt bildetagningen til PostKom, da de allerede
har vist interesse for å ta bilde av komitée og interessegruppene årlig. Alexander tar saken videre til resten av
PostKom.
Oppdatering GDPR
Thorvald
Thorvald og Stig, sammen med resten av Webkom, jobber med å integrere de nye personvernreglene i Nabla. Alle
undergrupper og komiteer må kunne samle inn all informasjon de har om medlemmene og levere den ut innen en
måned, og informasjon om medlemmene skal slettes så fort vi ikke har bruk for den lenger. Alle bilder med
enkeltpersoner i fokus må man be om tillatelse for å bruke. Reglene for gruppebilder er litt mer diffuse. “Terms of
use” på Nabla-siden kommer til å bli endret på. Mer informasjon er samlet i dette dokumentet:
https://drive.google.com/file/d/1GiSbbqyej9gCaqHm5gvOxf8pLuVGhTsD/view. Ved eventuelle spørsmål kan
man ta kontakt med Stig.
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Linjesamarbeidet (oppdatering)
Anders
Linjesamarbeidet er et samarbeid mellom alle bedriftskontaktene på Gløshaugen. De har en intensjonsavtale (ikke
bindende kontrakt) om å invitere og hjelpe andre linjeforeninger med å fylle opp bedriftspresentasjoner og å
komme i kontakt med relevante bedrifter. Anders har blitt ny kontakt for dette samarbeidet, og Martin (nestleder
BN) vil bli kontaktperson. Jobbes nå med å integrere de nye linjene som kommer til Gløshaugen pga.
samlokaliseringen.
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