Styremøte i linjeforeningen Nabla
02/09/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: SivMarie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Rørenl, Ida
DueSørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen
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0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
SivMarie: Hatt møte med Støvneng, vært innom fakultetet ang. felles printekort. Møte med
XYZfaktor. Solgt daljer på kontoret. Deltatt på linjeledermøte. Lett etter Deuskappe.
Marius: Fullført siste del av fadderperioden med Pirbadet, kulturfestival og Munkholmen! Bra innsats
av fadderkom her! Har også begynt planlegging av opptaket.
Scott: EduCom har denne uka arrangert Pythonkurs og motivasjonsforedrag.. Jeg organiserte Nablas lag
og deltok også selv på Klovnestafetten. Presenterte EduCom på komitéinfomøtet. EduCom jobber også
fram mot utvekslingsforedrag 13.sept.
Helena: IMMBALL OG UFO all the way  uten å tulle. + andre småting: skal ha møte, satt dato på
3000, fotballcup, mailet med sit osv. Skal prøve å starte opp Reven igjen.
Ingvild: Møte i BN, satt igang ringing for høsten.
Martine:  Linjeledermøtet ang reddkjellerne. Jobbet med kartlegging for bruk av aktivitetshuset ut
høsten. Søker nye folk i reddkjelelrne. Vært i møtet med leder av statens vegvesen. Hatt møte med
kjellersjefene. Vært på Placebo sitt immball, det var kos!
Silius: Solgt litt daljer. Laget vaskelister og informert om dette. Vært i et møte med XYZfaktor. Har
også vært med på infomøte til komitéopptak innen møtet har begynt. Forhåpentligvis var førsteklasse
kjempegira og vi har fått masse nye medlemmer snart!
Kristoffer: Solgt daljer og kompendier som resten. Hatt semesterets første webkommøte, delt ut masse
oppgaver, jobbet med educomoppdrag. Har også handlet gave til Abakus (og noen kontorsaker) og
forsøkte å bidra til Delta sin gave. Alle nye brukere er også lagt til et kull nå, samt de som ikke hadde det
før.
Ida: Kost meg på kulturfestival. Nok en gang kudos til faddekom (og andre hjelpere) for at
faddderperioden ble avviklet såpass smertefritt uten kjeller. Redaksjonsmøte med fordeling av oppgaver
til neste utgave. Startet medarbeidersamtaler og forberedt opptak. Solg litt daljer.
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Paul: Veldig vellykket kulturfestival og det var hyggelig på munkholmen. Har betalt reininger, fant
diplom arkenne på lagret. Oppdatert fargenne på æreskomponent daljene. Solgte daljer 2 timer på
torsdag. Har vært med på å lage gave til Delta immbalet. Har snakket med ntnuprint om MVA vi ikke
skulle ha betalt, men som vi fikk på fakturaer avlikeveld. Skal dra til infomøte imorgen, representerer
styret og ølbrygerlauget.
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Ris og ros
Alle
Ros: Fadderkom for Kulturfestival
Ros: Bra Komiteopptakmøte
Ros: Educom for Pythonkurs
Eventueltsaker?
Alle

Utlån av Nablas utstyr
Helena
XYZfaktor
SivMarie
Arrangementet, som er et samarbeid mellom linjeforeningene i NTgangen blir onsdag 19. Oktober i
storsalen på Samfundet. Det blir gratis inngang, men med påmelding. De andre styrene skal også bli
invitert.
Kontortid
Silius
Kontortidene dette semesteret blir mandag og fredag kl 12:00.
Møtetid
Silius
Møtetid for styremøtene blir fredag kl 14:15.
Representasjonsbånd
Silius
De nye representasjonsbåndene har ankommet. Alle andre enn styret skal bruke represesentasjonsbåndet.
Det er det styremedlemmet som har delt ut båndet sitt ansvar at det blir levert tilbake.
Infoskriv om kontoret
Silius
Silius sender ut et infoskriv med informasjon om møtereferat, førstehjelpskrin, møterett på styremøter,
kontortid, bongsalg, drikketillatelse mm..
Kontorsaker og regler
Kristoffer
Kristoffer har handlet inn en del kontorrekvisitta. Kontorgjenstander skal ikke forlate kontoret.
Eventuelt
Alle

Utlån av utstyr, oversikt
Helena
For å holde styr på utstyr Nabla låner ut, har Helena laget et dokument på styrets sin drive der
alle utlån skal dokumenteres
Fremover
Alle
Opptak og immball
Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Mandag 09.09.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

Alle

