Styremøte i linjeforeningen Nabla
04/11/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Marius Mæhlum
Halvorsen
Ikke tilstede: Kristoffer Engedal Andreassen, Scott Bunting
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Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet
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Siv-Marie:  Vært på linjeledermøte. Deltatt på Rekas 10års jub. Heldags med hemmelig prosjekt HAHA
WOO! Va på saiko-bra Halloween-fest! Møte om fysikkland. Møte med de andre lederne i NT-gangen.
Rydda felleslageret. Freelance for Nabladet. ;-)
Marius: Var på kjellerstyrets Halloweenfest, ryddet lageret, samt jobbet med styremøtereferatene.
Scott: Var innom hemmelig prosjekt og sjakkturneringa på søndag. Vi hadde taco- og spillkveld i
EduCom på søndag.
Helena: Møter med ulike team i arr.kom. Planlegging av julebord og juleverksted. Ryddet lageret.
Halloweenfest.
Ingvild: Vært i møte med næringslivssjef og bedriftssjef i UKA sammen med arbeidsgruppen i LS.
Ryddet på lageret. Hatt kontortid.
Martine: Arrangert Halloweenfest. Planlagt Juletrebohrfest med Timini. Hatt møte med alle kjellersjefer
med oppdatering på kjellersaken. Jobbet generelt med møter og slikt i reddkjellerne.
Silius: Halloweenfest på mandag. Var på møte om fysikkland. Ryddet lageret. Vært på møte om
lovforslag. Tatt opp arbeidet med Nablashop litt igjen. Pakket opp projektoren!!!
Kristoffer: Var på revy med styret på fredag, Halloween-fest på mandag, møte om fysikkland på tirsdag
+ litt lagerrydding og nok en maratonkodekveld på onsdag. Koietur i helgen!
Ida:  Jobbet med ProKom-prosjekter. Halloweenfest på Intimen, god stemning! Var på møte om
fysikkland. Ryddet på lageret. Planlagt testkveld og jouleavslutning for redaksjonen med
skribentansvarlig. Fått god hjelp av Siv til å gjennomføre en morsom artikkelídé, gled dere til
novemberutgaven folkens!
Paul: Var på Halloween-festen til kjelleren. Glemte helt lagerrydding, men var med revyen på torsdag
da de flyttet sakene deres. Har laget fakturaer til DNV GL. Vært på Expert kvelden. Har begynt
bokføring av oktober.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Eventueltsaker?
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DNV GL-penger
Siv-M/Ingvild/Paul
Vi har mottatt støttefra DNV-GL. Disse er øremerket faglige formål. Disse pengene velges å bli brukt i
EduCom. I tillegg jobber BN med jobbsøkerkurs i forbindelse med Eurêka, der midlene også kan
anvendes.
5
Projektor
Silius
Projektoren fra Expert har ankommet. En hylle skal kjøpes inn og monteres, slik at projektoren kan
permanent plasseres på kontoret. I mellomtiden oppbevares projektoren av styret. Høyttalere skal også
fikses til projektoren. Retningslinjer for bruk av projektoren skal omfavne at den ikke anvendes før
forelesningsslutt. Om mans ser film må man forvente at folk kommer inn for å slappe av. Det er ingen
“lukkede lag” som benytter projektoren, og alle komponenter er velkomne til å være på kontoret mens
projektor brukes. Det skal utarbeides en ordning for å kunne selvarrangere filmkvelder. Det er
hensiktsmessig at styret setter 2-3 faste ettermiddager i uken, så kan folk skrive seg opp på en liste med
ønsket film de oppsatte tidene. Økonomisk støtte til egnet lydutstyr for filmarrangementene søkes fra
rektorpotten. Paul skal lage søknad.
6
Lover
Silius/Siv-Marie
Petter Skanke og Kristoffer Hunvik har diskutert Nablas lover med Silius og Siv-Marie. Det ble
diskuterte hva som ville være den beste måten å fordele Nablas midler på. Det snakkes om endring av
prosentene som går til fondet, nablas hovedkonto og til ExKom. Dette skal styret diskutere nærmere
SKE.
Lov om mistillitsforslag har også blitt foreslått. Slik ordningen er per i dag har styret og lederen svært
stor makt, da det ikke er noen mistillitsforslagparagrafer. Styret mener dette er en nødvendig paragraf å
tilføre Nablas lover, men ordlyden og det nøyaktige innholdet skal diskuteres nærmere. Siv-Marie skal
se hvordan andre linjeforeningers mistillitsparagrafer er.
Endring av ordlyden i §6 er også ønskelig, da styret velges på SKE, mens lederen bestemmer stillingene.
Enkelte linjeforeninger praktiserer halværesmedlemmer. Dette skal også diskuteres nærmere SKE.
På møtet som var ble også stillingene Jubsjef og nesteleder diskutert. Styret holder derimot fremdeles
ved tidligere konklusjon om å utlyse stillingen som en kombinasjon av Jubsjef og Nestleder. Styret
ønsker derimot å presisere å ikke legge for store føringer til jubilerumsdelen av stillingen, da personen
som innehar stillingen bør ha mest mulig fritt spillerom.
Om redaksjonelle endringer skal lovfestes skal også diskuteres nærmere SKE..
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Endring av pengebeløper i BN?
Ingvild
BN vurderer å justere priser for bedriftspresentasjoner. Dette er blant annet grunnet at prisene har vært
statiske en periode, og blant annet ikke justert etter dagens marked. Ingvild skal ta dette opp med BN,
men styret stiller seg positiv til prisjustering, da endringene høyst sannsynlig vil ha en positiv følge for
Nabla.
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Møter og sånt
Siv-Marie
Siv-Marie har vært på linjeledermøte. På dette møtet introduserte SiT sine mange kurstilbud. Det ble
også diskutert et større linjesamarbeid, ved inkludering av gamle HiST og Dragvoll. Linjelederne skal
også arrangere en “OK-å ikke være best-uke” med fokus på mental helse og studiehverdagen.
Campusutvikling ble også diskutert, da det er viktig at linjeforeningene er tidlig aktivt inne i bilde med
tanke på utforming av nye NTNU.
Det har også vært møte med lederne i NT-gangen. Her ble det bestemt at julekalenderen utføres som
tidligere. Nabla har 3 dager der de har ansvar for å arrangere fillmvisning og utlodde premier. Det ble
også diskutert rundt eksamensforelesninger for førsteklasse. Slutningen her ble at linjeforeningene med
felles fag ordner felles økonomisk søknad for kursutgifter.
Lagerets fellesarealer skal være ryddet, men Nablas egne området bør fremdeles ryddes og
systematiseres ytterligere. Gjenstander som ikke er ryddet innen 8. november kastes. Siv-Marie jobber
med systematisering av lageret
Neste år avholdrd ikke XYZ- faktor pga UKA.
Til kjøkkenet skal oppvaskbørste og såpe kjøpes inn. Dette er sekretærens ansvar.
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Eventuelt
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Fremover
Foredrag med Jo Røislien
BedPres
Skapklipping
Paintball
Koietur
Styrefest
Koreoliskoietur
Kritikk av møtet
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