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Alle

Nina: Var på Omegarevyen som jeg ble positivt overrasket over for en første revy å være! Labprosjekt i instrumentering
begynner å spisse seg inn, fikk levert etter mye stress numerisk øving i statfys. Ting begynner å slappe litt av styrevis men
hoper seg opp UKEvis. UKEtog-interessegruppa er satt, det blir bra! Mailet en del, endelig fått gjort comeback i
Redaksjonen woop(!). Møter med nystyret, går i opplæring og erfaringsoverføring. Kurs gjennomført med tillitskontakter og
SiT. Var på Omegas C phaestum jubilaris, det var kjempegøy og utrolig koselig, gråt litt gledetristetårer for at styreåret mitt
snart er over. Glad i dere, Nabla <3
Camilla: Forrige uke hadde jeg erfaringsoverføring med Anders, og tror han begynner å nærme seg klar til å fly med egne
vinger snart. På onsdag var jeg på bedpres og disneykveld på samf, torsdag på fest, fredag på vors og lørdag på Omega jub.
Altså en uke med mye fest og morro, men litt for lite skole.
Niels Henrik: Denne uka har vært deilig! Rask fest på fredag, samt et veldig hyggelig jubilieum på lørdagen. Vors i
erkebispegården og Fader Nabla’chaim i leiligheten til My var akkurat like høytidelig og vakkert som jeg hadde håpet! Ellers
har jeg hatt min siste kontortid, og laget et Python-kurs sammen med Thorvald. Satser på at førsteklassingene er litt bedre
rustet til livet som numpy-avhengig etter kurset!
Ella: Denne uka har vært særdeles hektisk. Hadde planlagt litt dårlig og hadde plutselig veldig mye igjen på et prosjekt som
skulle inn på fredag, så mye tid har gått til det. Ellers har var jeg på vors med gamle- og nyestyret før raskfest på fredag, og
på lørdag var det omegajub, så jeg har kost meg da for å si det sånn. På søndag var det semesterets første ReVen-trening,
som var utrolig gøy, men vi må nok trene litt mer før vi er klare for cup om to uker hehe. Av styreting har jeg jobbet med
hovedsakelig Sit-søknaden og søknaden om repromidler, og å fakturere noen greier for Prokom. Har i tillegg endelig
kommet i gang med “how to bestille daljer” dokumentet. Jeg har planer om å bilagsføre ferdig januar før møtet i morgen,
men vi får se om jeg får tid.
Håkon: På onsdag hadde Utfluks første møte etter opptak av nye medlemmer. Det var et veldig bra møte der vi fikk lagt litt
planer for erfaringsoverføring, utvekslingsstudenter og besøk i april. På torsdag var det Educom-møte, og ny nestleder,
sekretær, sosialansvarlig og tillitsvalgt ble valgt. For første gang var Veronica møteleder, og hun er flinkere enn meg
allerede, så jeg har veldig stor tro på Educom det neste året. På fredag var det SingStar- (og pølse-)vors med gamle- og
nyestyret før vi skyndet oss til Kjellern for den raskeste festen i Nablas historie. Høydepunktet med uka var nok likevel
lørdag. Da dro et flott knippe komponenter (påtroppende nestleder, revysjef, et par Prokommere og hele gamlestyret minus
Tigergutt) på Omegas jubileumsgalla. Det var en bittersøt kveld, da det såklart var utrolig morsomt, samtidig som man ikke
helt kommer unna tanken på at dette er det siste store styre-relaterte opplegget vi i gamlestyret får være med på. Uansett så
var det en verdig avslutning på galla-livet som styremedlem.
Anders: Denne uken hadde jeg erfaringsoverføringsmøte med Martin, som allerede er godt i gang med sin nye stilling!
Ellers var det en veldig koselig sosialkveld med styret på fredag på kjelleren. En ekstremt rask fest det faktisk. Så var
selvfølgelig 100-årsjubileet til Omega et stort høydepunkt. Et siste representasjonsoppdrag med hele gamlestyret. Videre har
jeg begynt å tenke på et liv etter styret. Hvilket vil si jeg har søkt og blitt tatt opp i Prokom! Det blir gøy. Og jeg har begynt å
innse at jeg snart må begynne å gjøre skole igjen. Ikke like gøy.
My: Siden forrige møte har jeg gjort masse sosialt med styret<3 Jeg var blant annet på omegarevy på onsdag kveld med
Silje, Nina og store deler av nablarevystyret. Så var det sosialkveld med styret på fredagen. Jeg fikk dessverre ikke vært med
på raskfest på kjellern (treige meg) men dro på singstarvors<33 og møtte deler av styret igjen på samf. Helga avsluttes så
med en fantastisk kveld med beste styret i verden på omegajub. Superkos og begynner nesten å gråte litt nå fordi jeg koser

meg så mye og er så glad i denne flotte gjengen. Det har også vært en spennende tid for arrkom. Sammen med Nora har jeg
hatt intervju med hele sju(!!) arrkomsøkere, og også hatt erfaringssoverføring med Nora. Midt oppi dette koset har jeg også
stresset med statfysøving, hatt fire labber i faste stoffers, tatt igjen litt elmag teori og vært syk deler av uka, så greit fornøyd
med innsatsen. Tirsdagen var ganske hektisk med et auksjonkveldsmøte, arrkommøte og en del jobbing med planckuka
sammen med Camilla.
Silje:
Den siste uka har vært veldig fin og sosial. Jeg var med Nina og My og omtrent hele revystyret på premieren av
omegarevyen. Imponert over kvaliteten på deres første revy! På fredag var det raskfest på kjelleren og singstarvors med
gamle- og nye-styret. Jeg storkoste meg, og superfornøyd med oppmøte på kjellerfesten! På lørdag var jeg med på
Jacobinske som i år ble holdt på festningen. Vi spilte kubb, gjennomførte osteløpet og grillet pølser. Jeg måtte gå litt før da
for å rekke styrevors og Omegajub med gamlestyret-Tboy+Anders. Det var veldig kjekk kveld, men litt vemodig å tenke på
at dette var siste galla sammen. Heldigvis for meg venter enda et år med nytt styre og masse sosialt <3. På mandag
gjennomførte jeg og et par av gruppelederne kranglemøte for våropptaket. Dette gikk veldig fint og var over på en times tid
til tross for relativt stort våropptak. Tirsdag var jeg i møte med auksjonsteamet for å skrive erfaringsskriv slik at vi
forhåpentligvis får en auksjonskveld 2020 også. Jeg har også blitt med i Utfluks, følte jeg måtte bir med en plass nå som min
karriere i kjellerstyret er over… Så jeg var også i et lite møte med “utvekslingskom” som vi har valgt å kalle oss. Det er en
liten gruppe i Utfluks som skal prøve tilrettelegge for utvekslingsstudenter som faller innenfor fysmat.
Thorvald: Merker godt at vi er inne i erfaringsoverføringsperioden, for jeg har knapt noen WebSjef-oppgaver å gjøre nå.
Knut Andre tar ansvar og gjør det som må gjøres. Vi har begge to vært med på intervjuer, og Knut Andre endte opp med å ta
opp fire nye medlemmer i WebKom, så det skal bli trangt på kontoret på møtene fremover. Selv har jeg endelig fått litt tid til
å ta tak i større programmeringsprosjekter, som er veldig givende, til tross for at det er veldig mye som må gjøres for tiden,
både faglig og ikke-faglig. På tirsdag slo WebKom til med nok en vellykket voteringsrunde på revyens generalforsamling.
Fremover er det numpy-kurs, kvanteprøve og prikkekveld!!
Even: Den siste uka har i hovedsak gått til et desperat (og for så vidt svært vellykket) forsøk på å få levert et par prosjekter
som teller vesentlig på karakateren i sine respektive fag. På fredag hadde vi singstarvors (hos meg!) med nye- og
gamlestyret, før vi dro på raskfest på Kjellern etterpå. På lørdag var ca. hele styret ++ på Omegas 100-årsjubileum. Det var
en utrolig bra måte å «avslutte» styreåret på, selv om det er litt trist at vi ikke skal på flere gallagreier sammen. På tirsdag
hadde jeg slipp av min aller siste utgave av Nabladet, og dermed også min siste kontortid. Det var utrolig bra oppmøte der,
og det varmer redaktørhjertet at så mange stresser avgårde fra forelesning for å lese bladet mitt <3 Senere på dagen hadde vi
første redaksjonsmøte med Andreas som møteleder, og jeg er ganske sikker på at dette var det mest produktive møtet vi har
hatt på lenge. Go Andreas!
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til Martin for å ha fikset flott kaffekolbe til Fysikkland
Orienteringssaker
Alle
Sit-søknad
Ella
Søknaden om støtte til SiT har blitt sendt. Nabla har søkt om mer støtte enn tidligere, noe som innebærer at vi har
litt flere forpliktelser til SiT, mer om dette finnes i tidligere referat. Vaffeljernet til Nabla har blitt ødelagt grunnet
slitasje, så det ble også søkt om støtte til å finansiere nytt vaffeljern.
Dalje-dokument
Ella
Hvordan man skal bestille daljer er noe som ofte er gått tapt i erfaringsoverføringen mellom styrene i Nabla. For å
å stoppe dette har Ella laget et dokument som tar for seg hvordan man går frem for å bestille daljer. Dokumentet
vil bli publisert i Nablabanken.
Økonomikontrakt
Ella
De med ansvar for økonomi i Nabla kan i teorien gjøre hva de vil, som for eksempel å overføre Nablas midler til
seg selv. Styret tror ikke at noen komponenter ville gjøre noe slikt, men det anses som hensiktsmessig at de
økonomiansvarlige i Nabla signerer en kontrakt som legger litt begrensninger på hva de kan gjøre. Ella jobber med
å utforme en slik kontrakt. De nye økonomiansvarlige i Nabla skal også på kurs med Ella og Frederick så fort de er
blitt valgt.
Saker
Alle
Gallastillinger
Anders
Den nye Eureka-ansvarlig i BN får gallastilling da dette er et stort og tidkrevende verv. Styret ønsker at de
komponentene som legger ned ekstra stor innsats i Nabla skal få mulighet til å representere Nabla i forskjellige
settinger. Det er en fin mulighet til å få noe ekstra tilbake for innsatsen man legger ned i Nabla.
Gruppeledergruppe på Facebook/Slack
Thorvald
Nablas gruppeledere kommuniserer i dag stort sett på Facebook. Etter ett år på Slack har Styret sett klare fordeler
med å holde kommunikasjonen på Slack, og derfor skal det prøves ut å bruke Slack også i kommunikasjonen med
gruppelederne. Fremover vil informasjon komme både på Slack og Facebook, for å se hva som er det foretrukne
valget blant gruppelederne.
Drøfte retningslinjer for utvekslingsstudenter
Silje
Utfluks har dannet en ny underkomité, “utvekslingskom”, som skal jobbe med å integrere utvekslingsstudenter i
Nabla. Med dagens lovverk kan kun faste studenter ved siv.ing.-linjen for fysikk og matematikk opptas som
komponenter, men Styret ønsker fortsatt å inkludere utvekslingsstudentene på et annet vis. I første omgang skal det
forsøkes å få dem med i Nablas interessegrupper. Til høsten skal Styret vurdere om det er nødvendig med et
lov/forskriftsforslag som angår utvekslingsstudenters rolle/rettigheter i Nabla.
Fadderkontrakt
Magnus
Tidligere år har faddersjef hatt en kort presentasjon om hva som forventes av fadderne i Nabla. Dette ønsker
Magnus å utvide med en skriftlig kontrakt, som han skal utarbeide i samarbeid med SiT.
Eventuelt
Alle
Fremover
Inn/Ut
Planckuka!

Alle

