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Ansvarlig
Alle

Nina: Var på seminar med LiP hele dagen på mandag, før jeg var på workshop med UKEsjef Julian hele kvelden. Det var
for å starte opp UKEtoget igjen, som kommer til å bli skikkelig kult forhåpentligvis! Vært i en del møter med
forskriftsutvalget for å fingjøre endringsforslagene, og endelig fått sendt ut første saksliste. Jobbet så smått med numerisk
øving i kvante, som skal inn nå, blir spennende om den får bli ferdiggjort. Jobbet med joulebohrinnslaget (spente nå?). Var
på infomøte med kommunen angående ny høring om prosjektplanen deres, veldig spennende og informativt og gleder meg
til å jobbe videre med dette! Lab i måleteknikk går ganske bra men siden både jeg og partner er opptatte folk henger vi en del
etter. Satser på å bli ish ferdig. Møtt med ordstyrer for eSKE. Var på halloweenfest på samf, og bursdag lørdag.
Nablabankworkshop på søndag, veldig fruktbart og har stor tro på at dette blir kjempebra!
Camilla: Denne uken har gått til litt jobbing med forskrifter og Nablabaken-workshopen, som gikk veldig bra. Blir et
morsomt prosjekt å jobbe med fremover! Jeg oppdaterte også vaskelister og kontorregler, slik at vi nå har nye lapper
hengende på kjøleskapet, med litt mer overkommelige ukentlige oppgaver. Målet er at vaskelistene nå skal FØLGES, så jeg
skal komme med ukentlige påminnelse til komiteene det gjelder hver søndag fremover, til det blir en vane. Ellers har jeg
vært mye på jobb den siste uka, og har slitt litt med bivirkninger fra gulfebervaksinen jeg tok i forrige uke (skal ikke klage
for mye da det sikkert er bedre med litt bivirkninger enn å faktisk ha gulfeber).
Niels Henrik: Hatt en litt stressende uke med mye skole og generelt lite tid. Har oppdaget at optikklab bakfull kl 8 er noe jeg
ikke ville unnet min verste fiende, så det skal aldri gjentas. Gleder meg veldig til Nablabank-workshop! Er på tide at jeg
begynner å skrive erfaringsskriv før alt går i glemmeboka.
Ella: Ved unntak av et nummat-prosjekt, har jeg egentlig hatt en ganske fin uke. Har vært og sett på Grease og bakt (og vant
mest smakfulle bakst) for Hele Nabla baker, så woo! Ellers har jeg begynt å lage budsjettet for neste år, og har planlagt et
møte med masse flinke nablafolk på mandag for å fastsette buffere og størrelsen på over-/underskuddskonto. Så håper at det
går i orden. Var i tillegg på Nablabak-workshoppen, og synes at vi kom frem til mye bra!
Håkon: Denne uka har ikke vært allverdens spennende for min del. På torsdag var jeg med Utfluks på Lyche og senere på
Grease på Samfundet, det var veldig gøy! Kjempebra forestilling, og veldig kult (dog ikke overraskende) at flere sentrale
personer rundt oppsettingen er nablakomponenter. Var med på nablabankworkshop på søndag, der ble det gjort mye bra
arbeid for å tilrettelegge for en god erfaringsbank. Ellers er litt etterarbeid ifm StudForsk-konferansen samt litt arbeid med
joulebohr-innslag er i grunnen det som er verdt å bemerke seg. Jeg har også bidratt til min gruppe med det lille jeg kan på
nummat-prosjekt. Ellers har visst gulfebervaksinen bestemt seg for å få bieffekter, så har vært litt redusert, særlig i helgen.
Får håpe det går over før ny uke er i gang.
Anders: Denne uken tok vi midtsidebilde med BN! Endelig fikk BN sjansen igjen, og jeg tror det blir kjempebra! Kjedelig
er det ikke i hvert fall hehe. Vi hadde så et veldig produktivt møte med komitéen. Hele komitéen er godt i gang og vi
begynner å lande noen bedrifter til eurêka allerede! Så presterte jeg å notere meg feil starttidspunkt til en av bedpresene vår,
som jeg skulle delta på. Det resulterte i en prikk. Én til så må jeg stenge meg selv ute fra mine egne bedpreser. Det hadde
vært flaut det så gjett om jeg skal dobbeltsjekke slik sånn 15 ganger neste gang. Ellers har jeg vært på et eurêkakommøte, et
møte med ekskursjonsgjengen min og en veldig produktiv workshop om den nye Nablabanken for erfaringsoverføring, som
vi skal få opp nå!
My: Denne uka har veldig mye av tida gått til Hele Nabla baker, som var veldig gøy! Utrolig mye gode kaker, veldig
imponert over komponentene. Da hadde vi fem hele kontortider, to der Niels og Camilla bisto med kaffe da det var deres
vanlige kontortider pluss arrkom, og tre ekstra der jeg sto for kaffen, mye kontortid på meg, Hennie og Nora (ros til mine

flinke medarrkommere), men kontortid er jo kos<3 Ellers har det gått litt tid til joulebohr også. Men mesteparten av tida som
ikke gikk til Hele Nabla baker, gikk til rapportskriving i bio og numerisk øving i kvante. Plutselig veldig mye obligatorisk
som skal inn på en gang. Ellers så har jeg hatt det utrolig hyggelig på Grease (herregud så flinke og for et bra show!!!) og
Halloweenfest og Nablabankworkshop (erfaringsoverføring, yeaaah!!). Ser frem til en ny spennende uke!
Silje: Denne uka har jeg endelig startet på litt småprosjekter jeg ønsker å gjøre før jeg går av som kjellersjef. Jeg og Paul
(leder for nablauget) er i gang med å sjekke ut hvordan vi kan sette opp et elektronisk bongsystem for drikke på kontoret.
Samtidig forsøker kjellerstyret å lage en slags drikkelekbok til Nabla som vi håper skal være morsom både for nye og gamle
komponenter med alt av det du måtte vite før studentlivet samt en haug av morsomme leker til vors. Utenom det var jeg med
kjellerstyret på en shoot sammen med prokom. Jeg var på møte med Kjellern det vi nå endelig har fått penger til projektor av
rektorpotten!! Wohooo! Så da gjenstår bare innkjøpet også satses det på mange kule arrangementer med projektor, singstar
osv til neste år. På søndag deltok jeg på workshop om nablabanken. Dette har jeg veldig troa på og gleder meg til å se det i
bruk forhåpentligvis snart.
Thorvald: Har ikke fått brukt så mye tid på progging som jeg skulle ønsket. Onsdag ble brukt på enda mer forberedelse til
joulebohrinnslaget. På torsdag hadde WebKom et godt møte - jeg har syntes det har vært vanskelig å finne nok prosjekter til
alle, men nå har vi masse å gjøre! På møtet klarte WebSjef å kræsje serveren, som det tok nesten ti minutter å starte opp
igjen...
Even: Denne uka har i stor grad gått med til nummatprosjekt og ferdigstillelse av oktoberutgaven. Vil ikke vite hvor mange
timer jeg har brukt på forsiden til denne utgaven. Nummatprosjektet ble vi faktisk ferdig med, så det er jo noe.
Oktoberutgaven kommer altså ikke i oktober, for de som ikke har skjønt det allerede. På torsdag hadde vi møte for
november(/desember)utgaven, og den ligger an til bli en bra utgave. De nyopptatte i redaksjonen har så langt vært veldig
flinke og engasjerte, så det lover bra!
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Masse ros til ProKom for solid innsats med Joulebohrinnslaget!
Ros til Camilla og Martine for Nablabank-workshop!
Ros til Eirik Jorstad i ProKom for snasen utleie-plakat.
Ros til forskriftsutvalget for bra innsats med nytt lovverk
Orienteringssaker
Alle
Saker
Alle
Lovendringdyktig antall for generalforsamling
Nina
For at lovforslag under eSKE eller SKE skal være gyldige må et visst antall av velgermassen være tilstede under
generalforsamlingen. For å sikre at eSKE ikke blir umulig å gjennomføre (grunnet for lavt oppmøte) må dette tallet
holdes lavt nok. Samtidig er det viktig at nok komponenter møter opp for å sikre at avgjørelsene som blir tatt på
generalforsamlingene faktisk representerer synet til majoriteten i Nabla. På bakgrunn av dette velges tallet til å
være 30. En annen årsak til at dette tallet ble valgt er at Styret da ikke alene har mulighet til å stemme ned alle
lovendringsforslag (som krever ⅔ flertall)
Kjøleskap
Nina
Det skal anskaffes et kjøleskap til fysikkland så fort som mulig. Anders og Thorvald har ansvaret for å fikse dette.
Gruppeledermøte
Nina
21. november skal det avholdes et gruppeledermøte. Her skal Styret, samt ledere av Nablas komitéer og
interessegrupper stille. NH fikser møteinnkalling og reserverer rom så fort det lar seg gjøre.
UKEtoget
Nina
Tradisjonen UKEtoget gikk i glemmeboka midt i ca. 2001. Den nye ukesjefen ønsker å gjenoppta denne
tradisjonen. UKEtoget er en parade, der linjeforeninger/ andre studentforeninger lager sin egen “flåte” (Minner om
en Thanksgiving-parade). Det vil bli økonomisk støtte for arrangementet. Mer informasjon kommer senere, men
det kan være lurt å begynne å tenke hva slags innslag Nabla ønsker allerede nå.
TV-aksjonen
Ella
Onsdag 07.11.18 står Styret på stand ved kontoret for å samle inn penger til TV-aksjonen. Det blir kaffe og vafler,
også kan man donere et valgfritt beløp.
Sjakkturnering internt i Nabla
Håkon
Educom arrangerer intern sjakkturnering i Nabla for å avgjøre hvem som skal representere Nabla i
sjakkmesterskapet på Gløs. Den interne turneringen arrangeres 8. november.
Eventuelt
Alle
Siste styremøte
Camilla
○ Mandag 19.11 blir siste møte
Siste kontortid
Håkon
○ Onsdag 21.11 blir siste kontortid.
Fremover
Alle
Quizkveld på kjellern
Planckleggingskveld

