
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
28/10/16 

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

Ikke-tilstede: Martine Lysebo  

  
Saksnr. Sak Ansvarlig 

 
0 Runde Rundt Tastaturet Alle 

Siv-Marie: Vært i møte med fakultetet, møte om fysikkland, møte med samarbeidsforum. Tatt bilder til 
julebilde. Bedpres på torsdag.  

 
Marius:  Tatt julebilde, samt forberedt, og utsatt skapklippingen 

 
Scott: Jeg hadde kontortid på mandag. Vi hadde møte i EduCom på tirsdag. Var på den første treninga 
til Nablas løpeklubb på onsdag kveld. Veldig artig! 

 
Helena: Tatt bilder til julekortet. Var på bowlingkveld på mandag, første gang arrkom arrangerer dette - 
var veldig gøy! Ellers går det mest i planlegging mot julebordet og juleverksted. Hatt møter med to av 
teamene.  

 
Ingvild: Møte as usual i BN. Tatt bilde til julekortet. Ferdigstilt kofidensialitetskontrakt. Deltatt på LS- 
møte, går hardt for seg i diskusjonene.  

 
Silius: Vært på møte om fysikkland. Holdt kontortid 

 
Kristoffer: Bedpres med Yahoo på tirsdag, Webkommøte på onsdag, fikk gjort masse, styret med noen 
påmeldingsgreier 

 
Ida:  Ferdigstilt oktoberutgaven og sendt denne til trykk. Tatt bilder til julekortet. Vært på bedpres med 
Yahoo og Silicon Labs. Hatt idémyldringskveld for novemberutgaven. Kontortid med slipp av Nabladet. 
Redaksjonsmøte.  

 
Paul:  Tatt bildet av til julekortet. Jobbet med bookføring av oktober. Var på excom møtet. Fått 
igjennom til NTNU print at vi hadde krav på MVA fritak. Har laget og lagt ut drive til maker romet.  

 
1 Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Bedpress 
Nabladetslipp 
Ros til Arrkom for bowlingkveld 
 

3 Eventueltsaker? Alle 
Siv-Marie 
Helena 

4 Kommunikasjon Frøydis 



Mål om bedre kommunikasjon mellom styret og komiteene, spesielt med Revyen som er en stor komite. 
Frøydis kommer innom styremøter fremover for å bedre kommunikasjonen.  

5 Info fra div. Møter
Siv-Marie 

Det skal holdes møte angående fysikkland i B3  tirsdag 01.11.16 kl 16:00. Hele styret bør melde seg på 
og bidra under møtet. 
 Fakultetsmøte sammen med samarbeidsforum ble avholdt. Det ble gjennomgått HMS-sjekk. Lageret var 
for rotete, mye av dette rotet er forårsaket av Nabla. Skal naturligvis bli ordnet så raskt som mulig.  
For vask av kjemilabfrakker bruker man nøkkelkort i U4, dette for å lettere registrer hvem som har vært 
der.  
Skjenkebevilling: For undervisningsrom må det søkes skjenkebevilling av Trondheim kommune og 
administrasjonskontrollen, for resterende rom søkes kun administrasjonskontrollen. 
Samarbeidsforum har penger å gi ut til faglige arrangementer. Educom vil se på muligheten for å søke 
etter disse pengene. 
Det ble også diskutert rundt semesterstart. Ønskelig at fakultetet sender ut et grovt tidsskjema minst  4 
uker i forkant. Et fullstendig timeplan skal gis en uke før semesterstart. Det har også vært et problem 
med at det tas inn flere studenter enn hva linjeforeningene har fått beskjed om. Fakultetet sier vi må 
beregne 15-20 prosent mer enn hva som er angitt som studiets opptaksgrense. 
Åretur er uke 3 i skoleåret, ikke kalenderåret, da fakultetet tilpasser slik at det ikke legges obligatoriske 
aktiviteter denne uken.  
Studieveileder skal flyttes opp til instituttet. 
Samarbeidsforum presenterte Fysikk og Matematikk til bedriftene, de snakket også om at det var 
vanskelig for fysmattere å finne sommerjobb. Bedriftene ønsket seg en kanal for å nå til fysmattere. 
Yara, Norsk Hydro, Jotun, Statoil og Forskningsrådet er bedriftene representert på dette møtet. 

6 #SKE Nestleder/jubsjef Siv-Marie 
Det ble diskutert om det skal bli en separat jubileumsjef og nestleder. Styret kom frem til at stillingen 
skal utlyses en kombinasjon av nestleder og jubileumsjef..  

7  #SKE Redaktør Siv-Marie 
Det ble diskutert om redaktør bør være en del av styret eller ei. Argumenter for å beholde redaktøren i 
styret er at Nabladet høyst sannsynlig vil beholde kvaliteten det har i dag. Man ser generelt at på de 
linjeforeningene som ikke har redaktøren har færre utgivelser enn de som har redaktør i styret. Samt at 
en styrestilling kan virke som trekkplaster for folk til å stille som redaktør.  I tillegg innehar redaktøren 
en del kompetanse som styret trenger å dra nytte av gjennom styreåret.  Fordelen med å ikke ha redaktør 
i Nablastyret er blant annet at redaktøren kan fokusere på Nabladet, og slipper en del styreplikter. På 
denne måten vil redaktøren spare tid. Styret skal diskutere videre. 

8 Webkom sin tilbakemelding angående elektronisk stemmesystem Kristoffer  
Webkom diskuterte en løsning tilsvarende Abakus, de var noe lunkne til å sette i gang dette. Siv skal 
snakke med Online og Abakus, og kartlegge hvordan  systemet har fungert, samt hvor mye tid som er 
bespart.  

9 Prokom-utstyr Siv-Marie 
Prokom-utstyr er per nå i skap på Gløshaugen, men har til tider vært hjemme hos ProKom-medlemmer. 
Dette skal ProKom forbedre seg på fremover,  og ha utstyret mer tilgjengelig på campus. Praksis har til 
nå vært at kameraet også kan lånes ut til privat bruk. Dette synes styret er greit sålenge tilbudet går til 
alle Nablakomponenter, gitt avtale med ProKom, og helst mot et symbolsk sum for å lettere kunne 
håndtere eventuelle skader. Dermed ber styret om retningslinjer for bruk av dette utstyret. Nabla har fått 
nytt lager som revyen disponerer, også blitt diskutert som oppbevaringssted for utstyret. Siv-Marie skal 
diskutere videre med ProKom og Revyen for å formidle styrets synspunkter, da spesielt med tanke på 
tilgang til Revylageret, ProKom-utstyrets retningslinjer og oppbevaring. 

10 Info fra LS Ingvild 
Det var møte i Linjesamarbeidet torsdag 27. oktober.. Det ble spesielt diskutert temaet om hva en linje 
som åpner bedriftspresentasjonen for andre linjer plikter å gjøre, da spesielt om det kreves samtykke fra 
denne linjen eller om å informere er nok. Argumenter mot samtykke er at det er tidkrevende. Andre 
legger vekt det positive med at man gir studenter et tilbud. Ved å informere om at man presenterer 
studenter kan bedrifter ta “snarveier”. Om man får samtykke og åpner vil bedriftene lures til å tro at det 



kommer folk fra en linje. For Nabla er det best med samtykke. Det økonomiske er også viktig, da 
linjeforeningers økonomi ofte drar nytte av penger fra bedriftpresentasjoner. Om det kommer til 
avstemming i saken vil Ingvild stemme for samtykke  

11 Utestengelse fra arrangementer Silius 
Nablas lover per nå krever styrevedtak for utestengelse av medlemmer. Spesielt med tanke på 
prikkestraff skal dette diskuteres nærmere SKE.  

12 Ny skapklipping tirsdag 8. November? Marius 
Da forrige skapapklippingen ble avlyst, blir ny skapklipping arrangert tirsdag 8. november kl 18:00.  

13 Signering konfidensialitetskontrakt Ingvild  
Hele styret har signert konfindensialitetskontrakt til BN.  

14 Alumnibånd Siv-Marie 
Styret mener dette ikke er en nødvendighet, og stemmer ned forslaget om alumnibånd. 

15 Stemmeregler Silius 
Litt mangel på klarhet i retningslinjer rundt avstemminger i styret. Saker bestemmes ved flertall, 
avholdende stemmer tolkes som enighet i flertallets avgjørelse. Dette skal være praksis fremover, gjelder 
selvfølgelig  med unntak av lovendringer og endringer i daljereglement, da egne disse har egne 
retningslinjer  

16 Eventuelt Alle 
- Retnigslinjer for arrangementspåmelding Helena 

Retningslinjer for påmelding og avmelding til arrangementer. Vil bli postet før hver 
semesterstart, samt at alle arrangementer med påmelding har en link til 
påmeldingsretningslinjene 

17 Fremover  Alle 
Halloweenkveld 
Handlekveld 

 
19 Kritikk av møtet Alle 

 
 

Neste styremøte: 
Fredag 04.10.16 kl. 14:15. 
Sted: Nablakontoret 
 

 
 
 


