
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
18/11/16 

Sted: Nablakontoret 
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida 
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal 
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen 

 

Ikke tilstede: Kristoffer 
 
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 

Siv-Marie:  Vært på heidundrende jouletrebohrfest, sendt litt mailz, sett på lovendringsforslag,  
 

Marius: Deltok på juleverkstedet. Fikset til dette loddeutstyr fra måleteknikklaben, institutt for fysikk 
var virkelig greie:)  Var også på en skikkelig trivelig jouletrebohrfest. Har forberedt joulebohrinnslag 
med The Stokes! I tillegg hatt det blitt noen flere turer ned til lageret med folk som ønsker skapinnholdet 
sitt tilbake. 

Scott:. Var på jouletrebohrfest (+ en liten tur innom juleverkstedet før det) på lørdag og Sjakk Grand 
Prix på søndag. Holdt møte angående Educoms økonomi på tirsdag. Var på løpeklubbens trening på 
onsdag. Hadde et møte fredag morgen med Yashar i Timini om mulig eksamenshjelp i matematikk 1. 

Helena:  Arrangert juleverksdted på lørdag. Var veldig vellykket og utrolig mange som kom! Denne 
uken har gått til planlegging i julebordet som er i morgen. Vi gleder oss og håper det blir en forrykende 
stemning! 

 
Ingvild: Var på Onlines 30-årsjubileum. Hatt møte i BN, hvor bedpreser for vårsemestert og eurêka 
begynner å falle på plass. Hatt møte med leder av Næringsdepartementet i Timini for å diskutere en 
mulig prisendring på bedpreser.  

 
Martine: Arrangert Jouletrebohrfest på aktivitetshuset med Timini! Vært i møte og diskutert 
finansiering av “nye” kjellere. Sett mer på den evt. midlertidige løsningen for kjellerne i Moholt 
barnehage og vært med avgjort konseptbeskrivelse og løsninger for den. Vært i møte med Rambøll ang. 
søknad om bruksendring og utredelser på kjellerne. 

 
Silius: Hjalp til bittelitt på juleverksted, og dro videre på jouletrebohrfest. Sett litt på lovendringsforslag. 
Og gjort litt med nablashop 

 
Kristoffer: Styrt litt med julekalender, hadde webkommøte, sendt på mail, osv. 

 
Ida:  Testkveld og juleavslutning med redaksjonen. Var på Onlines 30-årsjubileum. Jobbet med 
novemberutgaven, denne begynner å ta form. Så vidt begynt å redigere julekortet.  

 
Paul: Var på jouletrebohrfesten og hjalp litt til med  juleverkstedet. Var på økonomimøte med leder og 
nestleder av edukom og Siv. Jobbet på joulebohrinnslaget til revyen. 

 
1 Godkjenning av dagsorden  Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til arrkom for arrangering av Juleverksted 



Ros til kjellerstyret for arrangering av JouletreBohrfest 
Ros til Online for bra Jubileum 
Ros til førsteklassing som dro på Hackathlon 
Ros til Marius for shuttletrafikk til lageret 

3 Eventueltsaker? Alle 
 

4 En sak med Alexander Alxander 
Ved møtets start var Alexander Varegg tilstede under starten av møtet. Han ønsket oppklaring av enkelte 
saker, samt komme med synspunkter til styret. Hovedtemaet var spesielt inkludering av komiteer og 
interessegrupper utenfor styret. Henviste spesielt til sak angående INN/UT.  Han fremmer forslag om at 
Nabla stiller et ultimatum til komiteer eller interessegrupper for å få “Nablafordeler”, som kontortilgang 
og invitasjon til  INN/UT. Dette ultimatumet må inneholde punkter som deltakelse i kontorvask, 
oppmøte i komiteledermøter, samt innrette seg etter Nablas retningslinjer. 

5 Middag på eurêka Ingvild  
BN jobber for tiden med eurêka, og har da kontakt med bedrifter. Et diskusjonsspørsmål var rundt 
forandringer i middagsordning under eurêka. Styret foreslår at påmelding for middagen i kantinen åpnes 
for 70 stk i  3. til 5. klasse, samt at alle mottar  2 stk drikkebonger hver.  

6 BN-pengefordeling-lovendringsforslag Alle 
Det ble diskutert om endring av dagens fordeling av BN-overskuddet burde endres fra dagens situasjon. 
Slik ordningen er i dag, mottar eksursjonskomiteen 60%, fondet 10%, og nablas hovedkonto 30% av 
overskuddet. Ved forrige SKE ble det fremmet forslag om endring av pengefordelingen av 
BN-overskuddet, dette ble ikke vedtatt. Styret tror dette har forankring i en noe utydelig fremlegging av 
saken, samt de mange alternativene man kunne stemme på. Forslaget som fikk flest stemmer ved forrige 
SKE, men ikke ble vedtatt var en fordeling der fondet fremdeles mottar 10%, hovedkontoen økes til 
40%, mens eksursjonskomiteen senkes til 50%.  
Styret har diskutert overskuddsfordelingen især ut i fra diskusjonen fra forrige SKE. Styret mener at det 
er et større behov for finansielle midler i Nablas hovedkonto, da dette er midler som gagner flere 
komponenter og vil gjøre en større forskjell for flere. Spesielt med tanke på kjellersaken, se sak 8, vil et 
større bidrag til Nablas hovedkonto være viktig. Denne pengereduksjonen blir i ekskursjonsturen liten 
sammenliknet med totalkostrnadene til enkeltparsoner i ekskursjonsturen.  
August fra fondsstyret berettet fredag 11. november styret om fondstyrets gang. Det ble da uttrykket at 
fondstyret klarer seg med de midlene de blir tildelt per nå. Styret mener dermed at Nablas fond bør 
beholde dagens andel av overskuddet fra BN.  
Styret slutter seg enstemmig til å fremme forslaget som nesten gikk gjennom på forrige SKE under det 
kommende SKE. Det vil si at Styret fremmer en omfordeling av midlene der ekskursjonkomiteen mottar 
50%, fondet 10% og hovedkontoen 40%. 
Styret ønsker også at denne endringer skal tre i kraft tidligst mulig. Siv-Marie skal informere Ex.Com 
om styrets lovendringsforslag.  
Under SKE skal dette lovendringsforslaget skal presenteres klar, tydelig og godt begrunnet for en raskest 
mulig behandling under SKE. 

 
7 Resultat på pengeendringer i BN Ingvild 

Ingvild har hatt møte med Timini om prisendringer for felles  bedriftspresentasjoner. Timini ønsker ikke 
å endre prisen her. Nabla endrer derimot satser for egne bedriftspresentasjoner.  

8 Kjellerdeling 
Martine 

Det har den siste tiden blitt besluttet en del saker i arbeidet med kjellerne. Det er nå ved beslutningen om 
fremtidige kjellere skal lokaliseres på Nardo eller oppusse nåværende lokaler på Moholt. Av økonomiske 
årsaker heller det per i dag mot Moholt. Et spørsmål da er hvor mange kjellere som skal gjenåpnes. Det 
er nå sendt ut et spørreskjema om linjeforeningenes ønsker for kjellerne, om foreningen har økonomisk 
kapasitet, samt om det kan være ønskelig å eventuelt dele med annen linjeforening.  

 
Fordele med deling av kjeller er at, blir kostnadene halvert. En deling krever naturlig nok et godt 
samarbeid med en annen linjeforening. Denne linjeforeningen bør isåfall være av tilsvarende art som 



Nabla, både aktivitetsmessig og størrelse på medlemsmasse. Dette er viktig da samarbeidet krever felles 
skjenkebevilling, og samarbeid med blant annet vektere. Per i dag, gitt nevnte kriterier er det ingen 
linjeforeninger Nabla kan samarbeide med for kjeller.  

 
Nablas sosiale miljø vil gangnes svært positivt dersom vi har egen kjeller. Tradisjonelt har Nabla brukt 
kjelleren mye, og det er som regel svært godt oppmøte hver eneste fredag. En reduksjon i dette tilbudet 
vil være uheldig for linjeforeningens videre drift. 

 
Økonomisk kreves mindre endringer i Nablas budsjett for å kunne finansiere maksimumsbeløpene SiT 
indikerer for leie av kjellerne. Fremleie av kjellerlokalene vil også bli en mulighet. Dette vil bidra 
positivt på det økonomiske. Av nevnte grunner, mener styret det er forsvarlig økonomisk å leie en egen 
kjeller, samt det mest gunstige alternativet totalt sett. 
Nablastyret er enstemmige i ønsket om å leie egen kjeller.  

 
9 Midlertidig kjellerløsning Moholt barnehage 
Martine 

Midlertidig kjellerløsning blir antakelig Moholt Barnehage, da denne uansett skal rives. For tiden jobbes 
det med inndeling av denne, samt oppussing. Dette er krevende og har  og det jobbes med hvordan denne 
kan deles inn. Koster noe i måneden, utgiftene deles det med omtrent 3 andre. Denne løsningen har 12 
ukers behandlingstid i kommunen. Avgjørelsen for kjellersaken blir fattet før etter påske. Eventuell 
oppussing av kjellerne skal igangsettes umiddelbart.  

10 Medaljereglement godkjenning Silius 
Silius har gått gjennom endringsforslag til medalje og båndreglementet. Styret enstemmig vedtok dette. 
Reglene publiseres på nabla.no 

11 Kasting av ting på lageret Paul 
Mange lagergjenstander har i løpet av dette styrets periode blitt kastet. Paul fremmer forslag om at 
kostbare gjenstander må diskuteres om de skal kastes eller ikke i plenum i styret. Det bør også bli laget 
en oversikt over Nablas gjenstander. Dette skal gjøres på nyåret. Det ble også presisert at hvert 
styremedlem må nedskrive gjenstander som medfølger stillingen sin i sine erfaringsskriv.  

12 Skaphenting(til info) Marius 
Marius går ikke lenger daglige turer ned til lageret. Dersom noen i styret blir kontaktet angående henting 
av skapinnhold, si at Marius kan møte dem 16:00 på Nablakontoret. Gi samtidig beskjed til Marius om 
dette. 

13 Eksamenshjelp i matte 1 Scott 
Scott har hatt møte med Timini angående arrangering av eksamenshjelp i matte 1 den 16. Desember. 
Scott skal høre med PhD-studenter og andre personer som muligens har kapasitet og mulighet til å bistå 
dette arrangementet.  

14 Eventuelt Alle 
15 Fremover  Alle 

JouleBohr 
Muligens slippes Nabladet  

16 Kritikk av møtet Alle 
 
 

 
 

 
 
 


