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Nina: Endelig tilbake, som jeg har gledet meg! Sommerferien har gått mye til jobb og til slutt ei koselig litta kont i matte 4k.
Den gikk fint, og det var utrolig deilig å kunne nyte alt av fadderperiode etter den var ferdig! Synes fadderperioden har gått
veldig bra så langt, de nye barna er jo kjempehyggelige! (Mye utropstegn nå men er bare litt gira)(!). Ellers begynner styreog lederansvaret og komme krypende, med saker som har kommet opp både i NV-gangen, linjelederforumet, Nablakontoret
og NTNU. Men ting går (så langt) på skinner <3
Camilla: Etter en lang sommerferie med mye sol og avslapping er det godt å være tilbake! De første ukene har gått med til å
være studass, være med på fadderopplegget og komme i gang med skole og verv. Har hjulpet til litt med immball
invitasjoner ol., svart på mail, og masse andre smågreier. Gleder meg til et nytt semester med (forhåpentligvis) masse nye,
engasjerte komponenter!
Niels Henrik: Sommerferien min har stort sett gått til jobb, litt ferie, og planlegging av fadderperiode, så nå er det sykt digg
å være i Trondheim og se resultatene av jobben verdens beste fadderkom har gjort <3. Med unntak av småkjipt
Trondheimsvær, har ting gått knirkefritt så langt, og jeg ser lyset i enden av tunellen. Årets nullvektorer er veldig trivelige,
jeg har stor tro på at det blir et fantastisk kull! De siste dagene skal jeg drive litt med regnskap, og passe på at alle utlegg i
fadderperioden blir tilbakebetalt. Ellers har bokskap-admin-helvette startet, så straks fadderperioden er ferdig skal jeg ordne
det. Har forøvrig lært meg nesten samtlige ansikter til førsteklassingen, men sliter fortsatt endel med navnene.
Ella: Den lengste sommerferien jeg noen gang har hatt har tatt slutt, og må innrømme det er fint å være tilbake. Har egentlig
gjort særdeles lite i ferien; jobbet litt, slappet av en del, betalt et par regninger, og levert to MVA-meldinger, og ellers bare
kost meg med sommerværet. Har i tillegg jobbet litt med økonomiworkshopen, så den er snart klar til å holdes! Annet enn
det har jeg vært med på fadderperioden og blitt kjent med en del av de nye (og veldig trivelige) førsteklassingene.
Håkon: Min sommerferie har vært preget av å bygge opp masse gains hver uke for så å ødelegge dem igjen på fest hver
helg, så alt i alt er jeg nå akkurat der jeg var før sommeren (woho). Nå er semesteret i gang igjen, og det er fadderperiode
med fullt kjør. Fadderbarna i år virker veldig energiske og engasjerte, gleder meg masse til å ta opp en del av dem i Educom!
Ellers prøver jeg så godt jeg kan å vekke Educom, Utfluks og StudForsk-planleggingsgruppen fra sommerens uunngåelige
Slack-dvale. Det er mye som skjer i både september og oktober, og det er på tide å få litt fart på planleggingen, merker jeg.
Til slutt må det også nevnes at det har vært fantastisk å få se alle mine kjære med-styremedlemmer igjen, har savnet dere
masse i sommer <3
Anders: Sommerferie!!! … er over. Vært med på mye fadderopplegg, blitt kjent med mange nye førsteklassinger og vært
stud.ass. på Teknostart. Det ser ut til å bli et lovende BN-semester da vi allerede har en del bedpresser klart. De siste ukene
har jeg mailet mye frem og tilbake med ulike andre linjeforeningers Bedriftskomitéer ifm. invitasjoner til bedpresser, og vært
i kontakt med etterretningstjenesten som ønsker å holde et foredrag gjennom oss. Samtidig har jeg sammen med nestleder
Martin startet så smått å planlegge hvordan vi skal løse både opptak av nye BN-medlemmer og opprettelsen av den nye
eurêka-underkomitéen. Dette blir et veldig spennende semester for Bedriftskontakten Nabla!
My: Sommerferie har vært vært helt fantastisk. Utrolig mye bra vær, som også har ført til lite lesing (skylder på det). Har
ellers vært litt sommerjobb, en del reising og masse masse bading. Ellers så har det vært jevnt arbeid med immballet
gjennom sommerferien og en fantastisk slutt på sommerferien med de berømte sommerlekene. Sommerferie har alt i alt vært
utrolig deilig, men er veldig glad for å være tilbake. Savna Nabla og utrolig gøy med så mange flotte nye fremtidige
nablakomponenter. Fadderperiode har vært topp! Fremover nå er det jo plutselig mange arrangement ganske tett, så blir nok
for lite å styre med, men det er bare gøy!

Silje: Sommerferie var veldig deilig, men jeg kjente det var godt å endelig komme tilbake til Nabla. Fadderuka har vært
fantastisk så langt, og jeg er mektig imponert over hvor gira kull 18 er! Jeg gleder meg utrolig mye, men også gruer meg litt
til kjellerstyret-opptaket som kommer til å bli en vanskelig utvelgelse etter hva jeg har hørt om interessen så langt. Jeg er
uansett skikkelig gira på å endelig være kjellersjef med en kjeller og skal arrangere masse kjekt dette året. Jeg har brukt
sommerferien på å gjøre i stand til kjellern åpner og planlegge litt året fremover for kjellerstyret. Jeg har også alt hatt et møte
med kjellerstyret etter sommeren hvor vi har planlagt mye kjekt til fadderuka og utover høsten.
Thorvald: Sommerferien har vært preget av jobb, mat, bading, jobb, og progging, og nå er den endelig ferdig! Fikk brukt litt
tid på nabla.no i sommer også - har til og med hatt møte med NH om hvordan informasjon skulle bli formidlet til de blivende
komponenter. I fadderperioden har jeg fått svi for en sommerferie som mer eller mindre avholds, men har til tross kost meg
masse sammen med nullvektorene, og komponenter. Nå gleder jeg meg masse til første WebKom-møte og å begynne for
fullt.
Even: Etter en lang sommer med mye jobbing er det egentlig veldig greit å være tilbake i Trondheim. Det har vært utrolig
gøy å være med på fadderukene og bli kjent med de nye førsteklassingene. Har brukt veldig mye tid i sommer på
velkomstutgaven, som nå har fått (nesten) helt ny layout! Ellers veldig fornøyd med fagene mine så langt, og ser frem til
tre(+) år på IndMat.
PostKom: Nei, her har det vært stille gitt. Over sommeren sa vi hade til Norunn og Siv-Marie, og sa velkommen til Martine
Lysebo.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Fadderperiode! Flinke alle sammen (spesielt NH)
Kjelleråpning - Frida og har vært en helt og Kjellerstyret + Besse som alltid stiller
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Saker
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Nye kontortider
Nina
Dette semesterets kontortider blir på tirsdager og onsdager. Begge dager starter kontortiden kl 13.
Førsteklassingene har exphil når vi har kontortid, så vi regner med godt oppmøte fra dem.
Utvekslingsstudenter
Nina
For å imøtekomme utvekslingsstudenter ved fysmat bedre skal Utfluks undersøke muligheten for å opprette en
undergruppe (eller lignende) med formål om å bedre kontakten med utvekslingsstudenter. Nina og Utfluks skal stå
på stand for å møte utvekslingsstudenter. Utfluks og kjellerstyret skal forhåpentligvis arrangere en fest på kjelleren
for utvekslingsstudenter.
Ekstraordinært møte heder/æreskomponenter.
Nina
Imm-ballet nærmer seg, og Styret skal ta vurdere forslag til hederskomponenter og æreskomponenter. Postkom
skal stille med representanter som allerede har fått en utmerkelse.
Nytt kjellerstyre-oppsett
Silje
Silje har bestemt at hun kjellerstyret skal ta opp 6 nye medlemmer i høst, og 6 nye medlemmer i vår. Årsaken til
dette er at det vil bedre erfaringsoverføringen i kjellerstyret. Kjelleren drives på en helt annen måte nå enn
tidligere, så dette anses som et nødvendig tiltak.
Fadderperiodeundersøkelse
NH
Ensomhet er et økende problem for dagens studenter, så spørreundersøkelsen som foretas i etterkant skal legge
fokus på dette og alkoholfokus i fadderperioden. Det skal også undersøkes om vi kan samkjøre undersøkelsen med
andre linjeforeninger.
Planckleggingskveld
Camilla
Styret skal møtes og idemyldre om Planck-uka 11.10. Etter jubileet var en så stor suksess, så vurderes det om det
skal legges ned mer tid/ressurser i årets Planck-uka, siden Nabla har vist at vi gjennomfører slike ting på en
fortreffelig måte.
Nablashop
Camilla
Nablashop skal være åpent én gang i måneden under kontortid. Før Imm-ball skal det være åpent både 28.08 og
04.09. Styret undersøker også mulighetene for mer Nablamerch, blant annet et handlenett.
Nablatavle på stripa
Camilla
Nabla disponerer en tavle på stripa, den skal brukes mer flittig. Camilla har ansvaret for å holde den oppdatert,
men alt Nabla-relatert kan henges opp her.
Søppelkasser kontoret
Nina
NTNU fjernet søppelkassen vår på kontoret i sommer, da de er på miljø-tokt, og setter strenge krav til
kildesortering. Nina jobber med å få en ny søppelkasse på kontoret, under premisset om at vi skal bli flinkere til å
kildesortere. Dersom noen ønsker en innføring i hva NTNU kategoriserer som ren nok papp, spør Nina.
Utlegg
Ella
Alle utlegg som gjøres på vegne av Nabla må ha kvittering eller faktura. Ella foretrekker faktura. Dersom man ikke
har kvittering, så har ikke Ella mulighet til å refundere utlegget.
Eureka-underkomité
Anders
Anders har startet planleggingen om hvordan Eureka skal gjennomføres i år. På sikt er det ønskelig at 3.
klassingene skal overta, da en andel av inntektene fra Eureka går til ekskursjon, så da er motivasjonen større for å
bidra.
Eventuelt
Kaffetraktere
Det søkes om nye kaffetraktere for andre gang
Epostlister
Dersom noen har spørsmål angående en epostliste tilknyttet nabla, kontakt Thorvald
Bestilling av daljer
Bestillinger av daljer skal i større grad dokumenteres, det gjør det lettere for nye bestillinger.
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