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Nina: Kranglemøte på mandag, det gikk fint. Ellers har det gått litt i XYZ-faktorplanlegging hovedsakelig promomateriale.
Vært i noen møter med studenttinget angående #meetoo-fokusuke de planlegger i oktober, det kommer et innlegg i Under
Dusken fra untertegnede, som har blitt skrevet denne uken. Fikk mamma og pappa på besøk denne helga så kunne dessverre
ikke møte opp på inn/ut, men vet at alle de andre Nina’ne hadde det sjukt gøy! Lite å få gjort av skole for tiden men tror det
skal ta seg opp nå fremover (haha håper jeg hver uke men denne gangen mener jeg det!)
Camilla: Jeg har vært syk hele uken, så har ikke fått gjort så fryktelig mye. Uken har stort sett gått til skole, i tillegg til litt
XYZ-faktor greier. På onsdag møttes alle nestlederene i NV-gangen og spiste pizza, som var kjempekoselig. Jeg klarte i
tillegg å steke sammenhengende vafler under kontortiden min, som jeg er skikkelig stolt over. På fredag var det inn/ut-fest
som jeg sikkert ikke burde vært på da jeg var syk, men det var fortsatt veldig gøy å se kjelleren ordentlig oppe og gå igjen.
Og jeg fikk mange kommentarer på mitt fine Nina-kostyme. Lørdag og søndag gikk til litt småvervjobbing som ikke var
gjort ila uka, blant annet klargjøring av bestilling av nye nablagensere!
Niels Henrik: Har hatt en rolig uke der jeg har fått gjort endel skole. Fikk levert klassmek-innlevering før jeg dro på inn/ut,
og ut fra formen dagen derpå, så var det trolig en god idé. Vors med Arrkom/fadderkom før Inn/Ut var veldig hyggelig, men
naturloven “formen dagen derpå er omvendt proporsjonal med dagen derfør”, er en lov som undertegnede kjente godt på
lørdag.
Ella: Fått gjort en del skole faktisk. Dette er første gangen jeg har levert algdat før dagen den må inn, så litt stolt av det, men
stok.mod-prosjektet derimot henger jeg litt etter på. Ellers har jeg deltatt på mitt første êurekakom-møte og fått oppdatert
regnskapet slik at det nå er 100% up-to-date. På fredag deltok jeg også på inn/ut, som var veldig gøy! Har i tillegg nesten
skaffet meg sommerjobb, så er ganske gira på grunn av det.
Håkon: Yes, da var klokken 01.27, og det er på tide å skrive rrt. Denne uken har vi tatt opp syv nye komponenter i Educom,
og flere av dem stilte opp på møte samme uka. De var også svært godt representert på vors hos undertegnede før Inn/ut på
fredag, hvor Educom slo til med labfrakk-tema. Veldig fornøyd med mine nye Educompanions! Ellers har vi arrangert
Python- og LaTeX-kurs, og planleggingen av Utvekslingsforedrag til neste uke er så og si fullført. StudForsk-konferansen
har vi endelig begynt å bleste for, og det ser nå ut til at programmet er spikret. Utfluks har blitt en så stor undergruppe at den
lager egne undergrupper, og har med det etablert en solid gjeng med komponenter som jobber spesifikt med å integrere
utvekslingsstudenter inn i Nabla. Går ting litt for på skinner akkurat nå? Hva er det jeg har glemt denne gangen? Uansett hva
det er så er jeg overbevist om at det kommer og smacker meg i ansiktet når jeg aller minst forventer det.
Anders: Denne uken har vi kommet i gang med de nye komitémedlemmene. Vi hadde kick off-dag med BN med opplæring
og sosialt, med middag på Lyche til slutt. Vi hadde oppstartsmøte med eurêkakom. Og så deltok vi selvfølgelig på INN/UT
der BNs tema var Stand og jeg var veldig fornøyd over at vi hadde nok effekter med til å sammen sette opp en komplett
stand, med både twist, flyers, penner og refleksbånd, bord, reklame og Tekna-banner. Rett og slett en begivenhetsrik uke,
som ble rundet av med at jeg søndag kveld nesten fikk gjort litt skolearbeid også for en gangs skyld. Nesten.
My: Det har vært utrolig spennende uke, nye arrkommere<333, fellesmøte med arrkom og mange nye fantastiske ideer til
nye arrangement. Jeg gleder meg utrolig masse til et nytt år med arrkom. Så var det inn/ut-fest og vors med arrkom (og
fadderkom), som var veldig hyggelig! Så var det rett til flyplassen på lørdag for blåtur!! Etter fire spennende timer på
flyplassen på Værnes og på Gardemoen viste det seg at destinasjonen var Berlin!!! Så akkurat nå er jeg i Berlin og koser meg
og går glipp av et styremøte dessverre </3. See you next week fam.

Silje: I denne uken har kjellerstyret endelig komme skikkelig i gang. Etter kranglemøtet på mandag som gikk veldig fint fikk
jeg 6 nye medlemmer til kjellerstyret. Vi hadde vårt første møte og kontorpils på torsdag (beklager til Websjef for at jeg
ikke sjekka ut at dere hadde ukentlig møte samtidig på forhånd). De nye er super gira og har så mye gode ideer. Vi er i gang
med å bli bedre på pr-fronten og har nå laget vår egen instagram til kjellerstyret som heter @kjellerstyret, så følg følg! Vi er
også i gang med å planlegge arrangementer utover høsten med beerpong-turnering om to uker.. Jeg må også gi masse masse
ros til hele kjellerstyret og spesielt de 6 nye som var så flinke å jobbe på kjellern på inn/ut, to dager etter de fikk opplæring
på kjellern og med stappfullt hus. Festen gikk veldig fint til tross for at det ble overfullt til og med med to kjellere. Jeg har
også vært litt med Kjellern denne uka da vi hadde sosialkveld og fylla på onsdag og møte på fredag.
Thorvald: Siden forrige møte har vi hatt første WebKom-møte med de nye medlemmene. Møtet gikk med på å få satt inn de
nye i WebKom sine systemer, og så vidt begynne litt på opplæring. Da møtet skulle begynne viste det seg at Kjellersjef
hadde planlagt kontorvors for kjellerstyret på kontoret samtidig som WebKom-møtet. Vi måtte derfor fint finne oss et annet
rom å være på. Fredag var inn/ut, det var som alltid morsomt. På vorset var det live stream av mannen, som nå er på rødt
farenivå.
Even: Kranglemøtet på mandag gikk overraskende greit, og jeg har nå tatt opp hele 8 nye i redaksjonen. Sidetallet på
septemberutgaven og arbeidsmengden jeg selv endte opp med nå i helga tatt i betraktning så tror jeg det var en god idé å få
inn både flere skribenter og flere layoutfolk, henholdsvis. Inn/ut på fredag var kjempegøy, til tross for at jeg glemte å koke
ukens algdat-øving tidligere på dagen. Med Nabladet-utgivelse rett rundt hjørnet og stokmod-prosjekt over helga har jeg ikke
fått tid til så mye skole, men siden jeg ikke skal på flere immball (på ukedager i hvert fall) og det fortsatt er en stund til neste
utgave satser jeg på at dette ordner seg snart™. Redaksjonsmøte for oktoberutgaven skjer også ganske snart, og jeg gleder
meg veldig til å få satt igang de nye altomspaltistene våre!
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til kjellerstyret og Silje for Inn/Ut
Ris til Silje for dobbelbook av kontoret
Ros for fine kostymer inn/ut!
Ris til NH for forglemmelse av PostKom-invitasjon
Orienteringssaker
Alle
Underskrive konfidensialitetskontrakt, BN
Anders
Styret har skrevet under en konfidensialitetskontrakt som sikrer at all informasjon om BNs økonomi forblir
konfidensiell.
Styremøte uke 40
Nina
Styremøte uke 40 blir flyttet fra mandag kl 18.15 til mandag 8.15. Dette gjøres for å sikre fulltallig oppmøte.
Saker
Alle
SKE
Ella
Den tentative datoen for SKE som ble satt på forrige styremøte må revurderes. Årsaken er at sakspapirer skal
sendes ut 2 uker i forveien, som gjør at Ella ikke får nok tid til å føre regnskap. Styret vurderer det som svært
fordelaktig at SKE blir gjennomført i tidlig februar, så det jobbes med en løsning som gir Ella god nok tid, samt lar
nye-Styret få tilstrekkelig med erfaringsoverføring.
Utvekslingsstudent med kort opphold
Anders
Utvekslingsstudenter som tilbringer kort tid i Trondheim er vanskelig å få inn i en komité på en måte som gagner
både studenten og komitéen. Styret anser det likevel som viktig å gi dem et tilbud i Nabla tiden de er her.
Interessegruppene i Nabla er kanskje en mer passende arena for disse studentene. Det er tydelig at Utfluks’
betydelige oppgang i aktivitet og omfang krever at Nabla trenger konkrete retningslinjer for hvordan Nabla skal
forholde seg til utvekslingsstudenter.
Kontrakt med Kjellern
Silje
Silje har laget en kontrakt mellom linjeforeningene som deler kjelleren (Nabla, HC, og Janus) og organisasjonen
Kjellern. Kontrakten avklarer partenes plikter og ansvarsområder angående driften av Kjellern under
kontraktsperioden.
Prokom-søkere
Nina
To komponenter søkte ProKom etter fristen var gått ut. Prokom mistet mange erfarne medlemmer over sommeren,
og trenger nye, driftige medlemmer for å opprettholde kvaliteten Prokom har blitt kjent for de siste årene. Derfor
har Styret valgt å la disse komponentene bli tatt opp i Prokom. Hverken Thorvald eller My var tilstede, men
avgjørelsen var enstemmig. Det må presiseres at opptak etter fristen ikke er normen, men at dette var et unntak.
Internasjonal kontortid
NH
På torsdag vil det bli arrangert internasjonal kontortid for utvekslingsstudenter med tilknytning til fysikk og
matematikk-studier.
Eventuelt
Alle

