Styremøte i linjeforeningen Nabla
02/05/16
Sted
: Nablakontoret

Tilstede
: SivMarie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida
DueSørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Ahdell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen

Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
SivMarie: 
Organisert lagerrydding og deltatt på gjennomføringa. Skrevet (en velformulert) søknad om
midler til XYZfaktor, et samarbeidsprosjekt med de andre NTlinjene. Deltatt på Delta sin vÅrgangsfest
(folk er så og på Nablas sportsdag. God stemning! Sykt kos med tacokveld også.
Marius: 
Stod på stand i forbindelse med åpen dag ved NTNU med Martine og reklamerte for
linjeforeninger, formidlet noen velformulerte ord for å spre Nabla til folket! Dette var gøy! Har ellers
ryddet etter lagersalg, og vært på idrettsarrangementet i regi av arrkom. Dette var et veldig trivelig
opplegg!:)
Scott: 
EduCom arrangerte foredrag med Bjørn Samset på tirsdag. Samset holdt et spennende og
velformulert foredrag om hvordan vi “spionerer” på universet. Jeg hadde kontortid på onsdag. Jeg var
med på fotballturneringa på lørdag. Veldig bra opplegg!
Helena:
Arrangerte fotballcup på lørdag. Hjalp til før lagersalget. Fortsetter planleggingen mot immball.
Ingvild: 
Bidro på lagersalget. Hadde siste møte dette semesteret i BN.
Martine: 
Skrevet et utkast til et evt innlegg i under dusken ang kjellersaken. Var på et artig lagersalg.
Sto også på stand og snakket om hvor awsome Nabla er med Marius!
Silius: 
Var med på lagersalg. Har vært på et lite møte angående makerrommet. Mailet litt. Fikset litt ting
for 17. mai. Sjekket ut mulighetene for å få litt kule nablarekvisitter. Laget en liste med alle aktive
medlemmer i Nabla for de to siste semestrene. Laget og sendt ut et velformulert nyhetsbrev.
Kristoffer: 
Gjorde noen velformulerte fikser av nettsidene. Skaffet også tilgang til serverrommet for
komiteen. Hjalp også til med lagersalget (og kjøpte noen greier)
Ida: 
Har hatt layoutøkt. Auksjonert bort skatter fra lageret. Hentet inn velformulert informasjon om
faddergruppene til velkomstutgaven. 
Brukt mye tid på arbeid med maiutgaven: skriving, bildetagning,
layoutdelegering, sørge for at alt blir levert i tide etc.
Paul:
Var med som kaserer på Lagersalget, telte opp totale inntekt, den var på 2396kr. Har begynt
bokføringa av april, men har vært bremset takket været DNB som med sine ikke så velformulerte
meldinger sier at kontoutskriftene er ikke til å få tak i.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Bra fotballturnering
Flott foredrag med Samset
Kontortider
Eventueltsaker?
Prikksystem i arrkom
Arkiveringsregler

Alle
Alle

Alle
Helena
Paul

4.

Fakultetsnavn  Nablas lover
§ 3 og 4

Scott
Fakultet for naturvitenskap og teknologi endrer navn til fakultet for naturvitenskap. Dette er
problematisk da de er nevnt i Nablas lover. SivMarie ser hvordan lovendringer kan gjøres med tanke på
rettelse av faktafeil.

5

Nablashop
Silius
SivMarie søker skal lage søknad eller ordne en låneavtale med fondet for å kunne starte opp Nablashop.

6.

En lavterskel og alkoholfokusfri komite
Martine
Dette blir en egen komite. Førsteklasse skal i utgangspunktet drive gruppen. Se litt an dette punktet når
vi får vite hva avgjørelsen blir arngående kjellerne. Lederen skal fremdeles ha styrestilling.

7

Liste med komitéaktivitet
Silius
Liste med navn blir lagt ut, uten redigeringsmuligheter. Daljer bestilles på et googlespørreskjema.

8

Hva er en komite?
Kristoffer
Vi følger nabladets definisjon: 《
I tillegg til komitéene til selve linjeforeningen, finnes det også såkalte
interessegrupper hvor man kan engasjere seg. Disse avviker fra komitéene hovedsakelig ved at de ikke
er knyttet til driften av Nabla, og at de ikke har direkte tilknytning til styret.
》

9

17. Mai
Silius
Sanghefter ligger på driven. SivMarie og Scott med stu.assstillinger printer ut. Styret møter halv 9 på
Tempe. Silius fikser servise i plast. Silius fikser også bilder. Buss går kl 12.00 fra Tempe.

10

Påmelding til bedpress
Ingvild
Ved ønske fra bedrift eller en bedpres spesielt tilegnet en av studieretningene ved fysmat vil BN åpne
påmelding for aktuell gruppe studenter før resten får mulighet.

11

Projektor kontor
SivMarie
SivMarie og Paul skriver søknad om projektor. Vi ønsker ikke å bruke Nabla sine penger til dette, men
skal søke rundt for å få støtte. Skal også utarbeide retningslinjer for bruk av projektor, da projektor ikke
skal hindre normal bruk av kontoret.

12.

Profil i fadderperioden+ post
Marius
Styret skal ha post på rebusløpet. Viktig at styret er med og godt synlig i fadderperioden. Skal bli kjent
med flest mulig av de nye førsteklassingene.

13.

Eventuelt
Alle
Prikksystem i arrkom
Helena
Ved ikke betalt skal person utestenges fra alle arrangementer i regi av Nabla og arrkom frem til personen
har betalt. Prikkesystem blir tilsvarende BN, 2 prikker fører til utestengelse ut semesteret. Man får prikk
for å betale for sent.
Arkiveringsregler

Da lageret ble ryddet var det mange arkiverte økonomipermer, de hoper seg opp. Da vi ikke har noen
lovpålagte regler for arkivering foreslår Paul at vi beholder økonomipermer i fem år. Forslaget blir
enstemmig vedtatt.

14

Fremover
17. Mai
Grilling

Alle

15.

Kritikk av møtet

Alle

Neste styremøte:
Mandag 15.08.16 kl. 08:15.
Sted: Nablakontoret

