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Saksnr. Sak Ansvarlig 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 
 
Nina: Fint å få ferdigstilt endringsforslagene, budsjett og det som er før SKE! Jeg har et veldig flott styre med meg så det 
synes jeg har gått veldig fint! Vært på workshop med UKA for å planlegge både 4. opptak og grafisk profil, spennende! 
Svart på et tonn mail virker det som, og synes det er utrolig gøy når kandidaturene begynner å tikke inn. Gleder meg som et 
barn før juleaften til SKE! Var på middag med finnene på Lyche en liten stund, før det bar seg til bedpres med Cognite. Vært 
på hyttetur med PR i UKA i helga, en veldig hyggelig gjeng. Var på seminar med Arbeidstilsynet om varslingshåndtering for 
å forberede litt til egen workshop. Dette gjaldt mer for arbeidslivet og i et bedriftsperspektiv men fortsatt veldig nyttig! Gjort 
dugnad for Eureka, det blir veldig bra! Kokt en øving. Vært i møte med leder av NTNUI om foreningsorganisering. Satt i 
gang arbeidsgruppen som skal foreslå EPVU som et prosjekt for styringsgruppa i StudyTrondheim, tvi tvi til oss! Gleder 
meg til oppstartshelg med STi denne uken! 
  
Camilla: Jeg har gjort det jeg alltid har sagt jeg skal gjøre, nemlig å begynne skoleåret med solid jobbing. For en gangs 
skyld ligger jeg litt foran skjema, ikke bak, så det er deilig. Ellers holder jeg fortsatt på ned Nablabanken (som nå endelig er 
opprettet) og fikse noen Nablashopgreier. Jeg har også begynt å ta kontakt med komiteer og interessegrupper som skal være 
med på Planckuken, og fått satt opp en tentativ ukesplan. Jeg gleder meg! Ellers nærmer SKE seg med stormskritt. Blir gøy å 
se hvordan det nye Nablastyret blir seendes ut. Fikk også  brukt litt tid med finnene som var på besøk hos oss i helgen, og 
vært med på en veldig suksessfull Eureka! 
 
Niels Henrik: Siden sist møte har jeg jobbet mye med skole, føler for første gang siden jeg begynte i Styret at jeg ligger litt 
foran pensum, som er smått surrealistisk. Ellers har jeg fortsatt å skrive erfaringsskriv, og jobbet med NumFys. Det skjer 
altså ikke så mye på min front, så lange RRT-er fremover kan bli vanskelig. Var på kjelleren på fredag og møtte vår kjære 
finske broderforening, kudos til kjellerstyret som jobbet den dagen, dere er flinke! 
 
Ella: Alt for mye å gjøre. Fullførte regnskapet og budsjettet, var på info night for utvekslingstudenter, fikset mye eurêka 
ting, fikset utveksling og skaffet prokom forsikring. I tillegg har prosjekt tatt mye tid. Så lite fritid på meg denne uka. 
 
Håkon: Stod på stand for Eureka på torsdag. Senere samme dagen ankom våre finske venner fra Åbo, så da ble det såklart 
en liten tur på Lyche og samf. På fredag var Quizkom oppi ringa og holdt en heftig quiz for Nabla og vårt storfine besøk. 
Resten av dagen gikk til å henge med finnene, og det ble en solid avslutning på dagen med bursdagsfest på Kjellern, hvor 
både Finland, kjellersjef og flere andre fikk bank i beerpong. Lørdag viste Utfluks finnene rundt i den flotte studenterbyen 
vår, og på kvelden hadde vi en veldig koselig middag med påfølgende heftig vors hos undertegnede, før turen gikk til samf 
og Bodegaen. Denne helgen har med andre ord vært rimelig busy, men såklart også utrolig gøy. Er veldig fornøyd med 
innsatsen Utfluks har lagt ned, både når det kommer til planlegging og gjennomføring av besøket. Vil også takke alle 
komponenter som har stilt opp og vært med. Dere har bidratt til å gjøre besøket helt supert, og finnene var veldig fornøyde 
og gira på flere besøk i fremtiden! Mest sannsynlig kommer de til å invitere oss til Åbo til høsten og kanskje til og med 
allerede nå denne våren, så det er tydelig at disse menneskene er blitt glad i foreningen vår <3 
På tirsdag var jeg med og hjalp til under Eureka. Dersom man kan kalle å sitte og passe på klær i to timer å hjelpe, that is. 
Opplegget virket uansett som en suksess, så masse creds til BN og Eurekakom for super gjennomføring!  
 
Anders: Da var også eurêka i boks! Takket være super innsats fra eurêkakom og ellers et BN som har stått på så ble 
karrieredagen vår en stor suksess! Mye av den siste tiden har gått til siste forberedelsene til dette og det aller siste som skjer i 
BN: MKE, BNs årsmøte. Jeg har fått gjennomført medarbeidersamtaler med hele komitéen, holdt mitt siste ordinære 
BN-mtøe og skrevet årsberetning. Nå merkes det at vi nærmer oss slutten. 
  



My: Det har vært ganske hektisk siden forrige møte. Det har gått mye tid til møter. Har arbeidet med låvefesten i samarbeid 
med HC. Det kommer til å bli et kjempebra samarbeid, og vi skal bringe tilbake låvefesten med et pang. I tillegg har jeg 
jobbet litt med jacobinske og arrkom hatt vaskeuke på skolen. Ellers har mye tid gått til planlegging av eureka, 
auksjonskveld og planlegging av styrevors før Nablarevyen. Jeg må bare si at jeg er utrolig stolt over alle undergruppene i 
Nabla. Så og si alle har bidratt med spons til auksjonskvelden, og jeg kan si at det ligger utrolig mye gøy i vente. Tror det 
kommer til å bli et utrolig bra arrangement. Det har dessverre gått så og si ingen tid til skole denne uka, men jeg er 
optimistisk til en ny uke! 
 
Silje:  
Jeg har ligget litt i samme gate som My denne uka. Lite skole og mye møter, revy og planlegging. Bakfull og rimelig sliten 
etter silent disco kom jeg meg opp på skolen for å være med på  låvefestmøte sammen med HC på fredag. Det er skikkelig 
gøy å få være med å arrangere låvefeste, den har jeg veldig troa på. På kvelden tok jeg turen opp til kjellern for å møte 
finnene, det var skikkelig god stemning, till tross for ufortjent tap mot Håkon som levde på griseflaks i beer pong. Ellers har 
jeg vært med å samle inn spons til auksjonskvelden samt lagt ut arrangement. Derfor tar jeg meg friheten til å si at ALLE 
MÅ VÆRE MED PÅ AUKSJONSKVELDEN FREDAG 15.02!!!! (til tross for at ingen andre enn styret trolig leser referatet 
uansett….). Nå merker jeg at revyen tar på og jeg kjenner litt smålig stress for at det nærmer seg farlig kjapt, håper jeg lærer 
meg alle replikker og danser og sanger inne den jeg står på scenen på Rockheim, ellers bør dere andre være drita fulle så dere 
ikke husker at jeg dumma meg ut ;))) 
 
 
Thorvald: WebSjef-livet er topp. Prøver etter beste evne å fullføre det som fullføres kan og gjøre klart til at neste WebSjef 
kan ta over på en enkel måte. Nå som vi har fått midler til serverskinner kan vi endelig montere serveren skikkelig måte. 
Eurêka var supert, synes det ble gjennomført på en god måte. Fremover så er det å få kontroll på alle småting som må 
ferdigstilles eller skrives inn i erfaringsskriv. 
 
Even: Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd den siste uka, men jeg har i hvert fall ikke fått gjort noen ting … nei, vent. 
Jeg har hatt sånn en million medarbeidersamtaler, med høydepunkt i et fire timers maraton på torsdag. Til tross for lite 
jobbing med skole (Har fortsatt ikke gjort en eneste øving dette semesteret. Send hjelp!) har medarbeidersamtalene vært 
utrolig nyttige, og jeg angrer litt på at jeg ikke tok dem allerede i høst. Har uansett fått mange gode ideer til hvordan 
redaksjonen kan utvikles, så jeg tror dette blir et bra år for Nabladet! Ellers har jeg representert Nabla på info night for 
utvekslingsstudenter, men det var dessverre ikke så mange fysikk-/mattestudenter der. På fredag var jeg med og vorset 
sammen med finnene, før vi dro på kjelleren. Utover det tror jeg ikke vi skal si så mye mer om den kvelden. På lørdag gjorde 
jeg et nytt forsøk og ble med finnene på Samfundet, med betydelig bedre resultat. Utrolig koselig med besøk fra andre 
linjeforeninger!  
  
 
 
  



1              Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

● Ros til Nabla for aktivitet under besøk 
● Ros til utfluks for å ha tatt vare på finnene 
● Ros til de som representerte nabla på info night for internasjonale studenter 
● Ros til Eurekakom 

Orienteringssaker Alle 
 

Saker Alle 
4 Sponsormidler fra SiT Ella 

Som tidligere år skal Nabla søke støtte hos SiT. SiT sitt sponsorprogram har forskjellige betingelser avhengig av 
om man søker for over eller under 20 000 kr, der den største forskjellen er at SiT har krav på mer blesting om sine 
tilbud og kurs. Det er ønsket fra flere komitéer/interessegrupper i Nabla å søke om en samlet sum som overstiger 
20 000 kr, noe Styret er positive til, men først skal det undersøkes hvor mye blesting det forventes. En avgjørelse 
tas så fort Styret får konkret informasjon om dette.  

5 Nablas farger og grafiske profil Even 
På eSKE ble det etterlyst en mer presis formulering utover at “Nablas farger er blått og gull”. Styret har kontaktet 
de komponentene som har ønsket dette, samt besitter de beste kvalitetene til å gjennomføre et slikt prosjekt, men 
dette rekker ikke å bli gjennomført innen SKE, så dette blir sannsynligvis et prosjekt for det neste Styret. 

6 Kjellerfest etter NV-lekene Silje 
Helgen 15-17. mars arrangeres det både en konferanse for norske fysikk-studenter, og NV-lekene arrangeres 
søndag 17. mars. NV-lekene er et godt alkoholfritt tilbud, og derfor anses det som hensiktsmessig at hele dagen er 
alkoholfri. Derfor blir det ikke kjellerfest etter NV-lekene.  

7 UKEtoget Nina 
I UKA 19 skal det arrangeres UKE-toget, en gammel tradisjon som blir gjennomført i år. Linjeforeningene skal 
delta, og per nå ser det ut som Nabla går sammen med HC og Delta for å lage et tog-innslag. Hvis det blir tid og 
det finnes interesse, blir det våropptak til Nablas tog-gruppe (midlertidig navn) som skal jobbe med dette framover.  

x. Eventuelt Alle 
Seminar arbeidstilsynet Nina 
Nina har vært på seminar med arbeidstilsynet og lært masse. Heldigvis gjør Nabla allerede mye riktig med tanke 
på organisasjonskultur, og det skal det fortsettes å jobbe med. 
Nablaflagg Håkon 
Styret anser det som hensiktismessig med et nytt Nablaflagg med riktige farger. Benedikte Vindstad skal jobbe 
med å lage dette. 

 
xx Fremover  Alle  

● Kjellerfest 
● Auksjonskveld promo 

 


