Styremøte i linjeforeningen Nabla
07/02/2017
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Ahdell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen
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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Siv-Marie:. Vært på møte om TP (ref Ingvild). Møtt engasjerte jenter med planer for Nabla. Jobba med
søknad til rektorpotten. Ordna sammen årsberetning, dagsorden og lovendringsforslag.
Marius: Har siden forrige møte laget nye skaplapper, og hengt disse opp. Håper dette vil hjelpe neste
sekretøs! Har ellers jobbet med referater, sendt litt mail, og jobber med å få nytt kjøleskap til kontoret.
Har kastet det gamle kjøleskapet.
Scott: På onsdag representerte jeg Nabla på Ent3r sin elevkveld sammen med Harald og Fride. Jeg har
fullført EduCom sin årsberetning. På lørdag var jeg på Slippfest Nablarevyen 2017.
Helena: Her har det gått i planlegging til Jacobinske i det siste. Deltatt på komitéledermøte og et møte
med Online utenom for å planlegge låvefest. Vi prøver å sette en dato til låvefesten, men er vanskeligere
enn vi trodde når vi skal ta hensyn til begge linjeforeningene. Ellers har jeg vært på revyøving.
Ingvild: Hjulpet til på bedpres med CERN. Hatt møte med Timini, HC, Volvox & Alkymisten og
Omega i forkant av møtet med Teknologiporten for å dele tanker og komme med felles spørsmål. Vært
på møte med nevnte linjer og Teknologiporten for å få mer informasjon om muligheten for å søke om
medlemskap i TP.
Martine: Vært i VT-møte ang. midler til bruken av gamle Moholt barnehage. Det ble innvilget 60 000
så det er supert! Planlagt og gjennomført revyens slippfest! Veldig fornøyd - tror folk syns det ble
suksess! Ros til kjellerstyret bak baren :) Ellers har jeg vært på øvingshelg med revyen hele helgen.
Silius: Hatt kontortid. Endelig fått nablakoppene. Har begynt litt på månedsbrev for januar.
Kristoffer: Hadde et produktivt webkommøte. Var på bedpress med CERN, slippfest med revyen, hatt
min siste kontortid (snufs) og hjulpet til med kjøleskap.
Ida: Skrevet tekster, tatt bilder og begynt på layouten til februarutgaven. Koste meg på Nablarevyens
slippfest.
Paul: Skrevet ferdig budsjettet, gjort ferdig regnskapet og sendt det til revisor. Var på bedpress med
CERN. Var på slipp fest til revyen og revyhelg. Kaldt inn til MVA og budsjett møte med de andre
økonomiansvarlige i Nabla.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til kjellerfest
Ros til de som fjerna det gamle kjøleskapet.
Ros til alle som har stilt til styreverv
Ros til Siv-Marie som har satt sammen årsberetningene
Ros til alle som har skrevet årsberetninger
Ros til alle som har laget plakater.'
Ris til kandidatene uten plakat.
Eventueltsaker?
-Fane
Blesting for underskriftskampanje

3
4

Ansvarlig

Alle
Alle

Alle
Scott
Nicholas
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Nicholas berettet styret om Velferdstingets pågående underskriftskampanje. Denne har som mål å fjerne
nattaksten til bussene. De har blitt bedt om å komme med et tall på hvor mange som synes dette er
ønskelig. Underskriftskampanje er kanalen de benytter for å kunne gi dette tallet. De har et mål om å få
15 000 stemmer. Nicholas ønsker hjelp fra Nabla-styret for å samle disse underskriftene. Styret
publiserer ikke dette på nabla-gruppen, da denne eksklusivt er forbeholdt poster i direkte tilknytning til
Nabla. Styret vil istedenfor få dette ut i kull-gruppene, da disse gruppene ikke har samme retningslinjer
for publikasjon av poster.
Inn/ut
Martine
Til festen 10. Mars er det fikset lokale. Martine har kommunisert med Samfundet angående Inn/ut, og vi
får disponere strossa. Dato for dette arrangementet blir 21. mars.
Oppdateringer Teknologiporten-møte
Ingvild
Siv-Marie og Ingvild har vært på møte med Teknologiporten. Her ble det diskutert rundt mailen Nabla
mottok om å søke seg inn i Teknologiporten. Hovedfordelene vi har med å søke oss inn i
Teknologiporten er påvirkningsmuligheten til å bestemme hvilke bedrifter som Teknologporten skal rette
seg inn mot. Fysmattere får også et kanskje bredere spekter av valgmuligheter av bedriftspresentasjoner.
På teknologiportens bedriftspresentasjoner får man betalt per person som møter på bedriftspresentasjon,
samt en del av overskuddet fra hovedsponsoren og karrieredagen. Når man er i teknologiporten må man
også fragi seg bedriftspresentasjoner til Teknologiporten dersom bedriften ønsker tre eller flere linjer til
å delta på bedriftspresentasjonen. Ingvild har også være i møte med de andre bedriftskomitelederne fra
linjene som har mottatt samme invitasjon. Det har vært ulike innstillinger blant de forskjellige linjene.
Styret diskuterte rundt medlemskap i teknologiporten. Styret ser helt klart fordelene Teknologiporten
presenterer. Et slikt medlemskap vil på en annen side føre til en mer usikker og ustabil økonomi for
Nabla spesielt da man får betalt per deltaker. I det siste har det vært vanskelig å motivere komponenter
til å dra på bedriftspresentasjoner. Sett i lys av dette vil en slik ordning være lite gunstig i vårt tilfelle.
Det er også omtrent ingen kultur for Teknologiporten blant Nablakomponenter. Det vil da være
vanskeligere å engasjere mange nok folk. I tillegg vil Nabla måtte si ifra seg mange av de
bedriftsavtalene vi per i dag har, som for eksempel CERN. Nablastyret stiller i denne omgang seg
negativ til å inngå avtale med Teknologiporten.
ESKE
Silius
Lovforslag til ESKE. Dette må gjøres ferdig innen fredag. loven om ESKE vil følge de samme
retningslinjene på SKE. Vi går videre med nåværende formulering. Siv-Marie skal høre med Petter om
han har innspill.
Eventuelt
Alle
Fane Scott
Nablas fane ble brukt under Ent3r sin elevkveld. Fanen fikk et lite kakk, og ble noe ødelagt.
Styrets handyman, Paul, tar seg av saken.
Fremover
Bleste i kullgruppene.
Jacobinske vinterleker.
Blesting for SKE
Bedpress med McKinsey
Halving for 3. klasse
Kritikk av møtet

Alle

Alle

