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Ansvarlig
Alle

Nina: Mye styregreier å fikse for tiden. Har starta å formulere søknad til kulturstyret angående nye kaffetraktere. Det tar litt
tid siden dette skal være en samlet søknad på tvers av 6 linjeforeninger i NV-gangen, og må koordineres mellom oss alle.
Skrevet høringssvar til NTNU angående arealkonsept, dette var en oppgave som var meget deilig å få unnagjort da det tok en
del tid å sette seg inn i den 80 sider lange rapporten (-.-) men viktig at vi engasjerer oss! Vært i linjeledermøte, skal i et nytt
et neste uke. Skal i NV-møte neste uke. Fikset endelig søppelstasjon på kontoret/NV-kjøkkenet og fikk ordnet avtale med
NTNU byggsikring. Drevet en del med kontingent for førsteklassinger, samt mast på facebook om alle arrangementer, samt
nominasjoner til heder/æreskomponenter. Truffet utvekslingstudenter på møte og prøvd å få dem med i linjeforeningen de
også. Vært i XYZ-møte. Skrevet mediahåndteringsskriv til opptaket. Hatt semesterets første kontortid <3 Fremover gleder
jeg meg veldig til alle immball, og skal hjelpe til under studenttingets kontor-til-kontor. Bra uke!
Camilla: Denne uken har jeg gjort noen småting her og der. Fikset plakat, tenkt litt videre på nye nablashopideer, holdt styr
på immballpåmeldingsskjema, og som alltid, svart på litt mail. Ellers har jeg gjort mye skole, og prøver å få en bedre start på
dette semesteret enn de tidligere (det sier jeg hvert år). Har også jobbet en del, og gleder meg veldig til helg!
Niels Henrik: Vi kom oss gjennom fadderperioden uten at noen døde, så jeg er maks stoka! Føler fadderperioden gikk
relativt smertefritt, men kjenner at det er litt digg å være ferdig. Har ellers brukt litt tid på å planlegge opptak, samt drifte
bokskap-siden til Nabla. Planlegger også å starte på erfaringsskrivet, mens fadderperioden fortsatt sitter friskt i minne.
Tekfys behandler meg godt, men kjenner at det kommer til å klikke for meg om vi må tegne flere streker og linser i optikk.
Stiller også på infomøte for å bleste styremøtereferater, slik at litt flere komponenter faktisk leser dem.
Ella: En del småting er det jeg har fått gjort denne uka egentlig. Er nå nesten up-to-date med regnskap og bilagsføring igjen,
etter å ha vært litt lat i eksamensperioden og sommerferien. I tillegg har jeg klargjort økonomiworkshoppen og gått gjennom
den med Lise, jeg har endelig fått kontakt med de vi tidligere har bestilt treårsdaljer av og jeg og Camilla hadde Nablashop.
Ellers har jeg gjort en del skole og prøvd å holde meg ajour med øvinger og prosjekt.
Håkon: Hadde vors for faddergruppen Eulerbarna før fretexfest på lørdag. Veldig gøy, til tross for et par improviserte
løsninger for å fikse sitteplass til alle 24 menneskene som var der. Ellers hatt to møter med StudForsk og ett møte med
Utfluks denne uka, og skal ha første møte med Educom senere i dag (fredag). Veldig godt at de fleste prosjektene nå er oppe
og går, det gjør at jeg kan stresse litt mindre med det og litt mer med alle fagene jeg ikke kommer til å få til i år. Utfluks får
litt å gjøre neste uke når to dansker kommer på besøk, så det blir gøy!
Anders: Siden sist har jeg, først blitt truffet av tidenes forkjølelseskule som har holdt meg liggende strak i sengen mellom
alle møtene jeg bare tvinge meg opp på, så satt meg ned med min Nestleder Martin og planlagt detaljene rundt BNs nye
underkomité, eurêkakom. Deretter holdt semesterets første BN-møte hvor vi blant annet planla opptak og opplæring av nye
BN-medlemmer. Jeg har så brukt aaaltfor mye tid på å revidere ressurs- og erfaringsskrivene til BN, og vært på infomøtet
hvor vi er kjempeglad for antall søkere til BN! Dette blir et bra Bedriftsår!
My: Denne uka har vært svært hektisk. Veldig mye immball-, Rondane- og ufoturjobb, null skole og lite annet, men det skal
forhåpentligvis bli veldig verdt det! Har også vært på komitéinfomøte og arrkom fikk mange søkere (jippi!!!) men det blir
spennende å se hvor mange vi faktisk kan ta opp. Jeg har hatt kontortid denne uka! Det var superhyggelig! Veldig mange
førsteklassinger kom, og det var generelt fullt på kontoret, så jeg regner det som en suksess. Nå som påmeldingen til
immballet nærmer seg slutten har vi også begynt å dele ut billettarmbånd til ballet.

Silje: Denne uka har jeg vært på møte med Kjellern der vi har snakket om hvordan åpningen gikk og hva vi vil gjøre
fremover. Vi har også prøvd å fullføre kontraken mellom Kjellern og linjeforeningene. Jeg tok på meg ansvaret og startet på
den i sommer i håp om å ha den klar til åpning,, men det gjenstår fremdeles litt igjen så er den på plass. Jeg har også startet
med å planlegge kjellerstyret-opptaket som skjer neste helg på Kjellern. Vi fikk mange søkere på komiteemøtet denne uka og
jeg kjenner at det blir vanskelig å kun velge ut 6 medlemmer.. Ellers har jeg faktisk kommet godt i gang med skole og
imponerende nok gjort alle øvinger denne uka, veldig fornøyd med det.
Thorvald: Rondane
Even: Har vært på kommitéinfomøte og prøvd å rekruttere litt til redaksjonen. Fikk en del søkere, og er egentlig ganske
fornøyd med det. Gleder meg til å komme i gang med Nabladet igjen; første redaksjonsmøte er allerede i morgen (fredag, litt
før dette møtet. Da møtet ikke har funnet sted ennå kan jeg i skrivende stund ikke si noe om hva som dukket opp der, og
siden det ikke har skjedd så veldig mye spennende siden sist så utbroderer jeg bare med litt fyllord her for at rrt-teksten min
ikke skal bli kjempekort). Ellers er jeg nå helt ferdig med å jobbe på Lyche, så nå får jeg forhåpentligvis mer tid til … ja, mer
tid, egentlig. Har savnet det de siste to semestrene.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Fadderperioden (masse ros)
Masse ros til de som har ordna Kjelleren.
Ros til 1. klasse for snasent engasjement på komitèopptak.
Orienteringssaker
Alle
Økonomi-workshop
Ella
Ella har planlagt en økonomi-workshop for alle i Styret, og andre interesserte komponenter. På programmet står et
krasjkurs i hvordan man fører budsjett, regnskap, og bilag. I tillegg skal det diskuteres problemstillinger angående
buffere og overskudd.
Søppelkasser
Nina
NTNUs byråkratmaskineri har kvernet seg gjennom Nablas ønske om å få lov til å ha en søppelkasse på kontoret.
Nina har fått innvilget det skriftlig, så nå skjer det sannsynligvis innen kort tid. Hvorvidt NTNUs definisjon av
“kort” stemmer overens med resten av verden gjenstår å se.
Tavle NV-gangen
Nina
Skiltet som markerer at halve tavlen ved kontoret er Nablas eiendom er blitt tatt ned. Dette endrer ikke
eiendomsforholdet, så dersom komponenter ønsker kan de fjerne uønskede, ikke Nabla-relaterte plakater.
Saker
Alle
Infomøte Vivas
Håkon
Håkon stiller som Nablas representant for studentaksjonen mot forsøpling. Nabla skal bidra sammen med 17 andre
linjeforeninger. Mer info kommer etter infomøtet.
Workshop penger
Ella
Det er satt av penger til workshops i budsjettet, så de skal planlegges snart. Spesielt gruppeleder-workshopen bør
skje så fort som mulig, helst rett etter inn/ut-festen, slik at fruktene av workshopen kan høstes før det velges nye
gruppeledere. Erfaringsskriv-workshop er også en idé som forhåpentligvis blir gjennomført. Andre idéer tas vel
imot.
Underskudd i arrkom
Ella
Rondane-turen ble ikke fullbooket, så den går i underskudd. Samtidig vil immballet også gå i litt underskudd. Det
samlede underskuddet estimeres til å være 8600 kr. Denne situasjonen illustrerer hvorfor det skal diskuteres
buffere på økonomi-workshopen, da dette ville gjort arrkoms liv endel lettere.
Dansker
Håkon
Nabla får besøk av vår danske broder-forening Tågekammeret. De skal delta på immball, men har også et sosialt
opplegg arrangert av Utfluks. De dukker også opp på kontortid, så alle komponenter oppfordres til å ta dem godt
imot.
ProKom og Planck-OFF
Alexander
Planck-OFF blir ikke gjennomført slik det har blitt gjort de siste årene, da ProKom ikke har kapasitet til et slikt
stort prosjekt. Arrkom og ProKom skal diskutere hvordan det nye formatet blir. Det stående forslaget er at hele
turneringen blir gjennomført i løpet av én dag i Planck-uka. Alle konkurransene blir på samme lokasjon, muligens
inne i en idrettshall. Prokom skal dokumentere dagen, men det blir en mye mer lavterskel video enn tidligere.
Oppsummering PostKom-møtet
Alexander
PostKom har hatt møte og fortsetter å være en av de viktigste ressursene for Styret. Dersom Redaksjonen ikke har
kapasitet til å lage årbok, stiller PostKom opp for å ta bilder av Nablas komitéer/interessegrupper. De jobber også
med å utvide Nabals utleie av ting som står på lageret.
Skapklipping
NH
Informasjonen på bokskap-nettsiden som Nabla disponerer er mangelfull/misvisende og har skapt endel forvirring
i starten av semesteret. Niels og Thorvald skal jobbe med å forbedre denne siden.
Eventuelt
Alle
Neste års SKE
NH
Det må planlegges når SKE skal holdes, tentativ dato er i løpet av de første to ukene i februar.
Fremover
Alle
Opptak
Immball <3
Heders-/æreskomponentmøte
Sosialkveld

