Styremøte i linjeforeningen Nabla
07/10/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida Due-Sørensen, Martine Lysebo,
Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal Andreassen, Scott Bunting, Marius
Mæhlum Halvorsen
Forfall: Siv-Marie McDougall
Saksnr.
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Runde Rundt Tastaturet
Siv-Marie:

Alle

Marius: Har vært på INN/UT-festen! Dette var en svært vellykket fest. Var tilskuer på kvalifiseingen til
Gløsmesterskapet. Vedig imonerende skarpe hoder som finnes i Nabla! Har ellers utformet og sendt inn
pengesøknad fra fakultetet for støtte til fadderperioden.
Scott: Var på INN/UT-festen sammen med de fleste andre i EduCom. Vi hadde møte i EduCom tirsdag
morgen. Vi arrangerte kvalifisering til Gløsmesterskapet tirsdag kveld..
Helena: Vært på inn/ut. Planlegger mye i arr.kom. Både åreteamet er i gang, og første påmelding har
vært. Vi prøver å få tak i flere plasser. Hatt møte med teamet til Åre, julebordet og juleverkstedet. Er
godt i gang med planlegging til alle arrangementene.
Ingvild: Var på INN/UT, veldig bra fest! Hatt møte i BN. Vært på LS- møte der det ble nedsatt
arbeidsgrupper for ny intensjonsavtale samt UKA-17- avtale, hvorav jeg er med i sistnevnte.
Martine: Fikset og koste meg med INN/UT. Takk til Ida som var veldig grei og tok bilde av komiteene!
Har planlagt ølfest for fredag! Vært i møte med Velferdstinget og vært på studiebykonferansen 2016.
Fått innført ny økonomisjef Hanne Maren sammen med Ragna så vi nå skal få litt ordentlig orden på
kjellerøkonomien!
Silius: Har fikset noen småting for XYZ. Sendt ut nyhetsbrev. Er egentlig veldig usikker på hva jeg har
gjort denne uken.
Kristoffer: Vors og Inn/Ut med komiteen, kodekveld der jeg ble værende på kontoret alt for lenge nok
en gang, men fikset masse saker da. Prøvde også å kvalifisere med til Gløsmesterskapet uten hell
(likevel, heia Nabla!). Var også på filmkveld med styret og fikk skikkelig jule/påske/tannfe-stemning
Ida: Koste meg på inn-ut-festen! Ordnet de siste formalitetene for at redaksjonen skal få støtte fra
Frifond. Tatt gruppebilde for BN. Fikk med meg kvalifiseringen til Gløsmesterskapet, gratulerer og
lykke til Ingunn, Brynjar og Scott! Avholdt redaksjonsmøte for oktoberutgaven.
Paul: Var på inn ut!! Har bokført september. Jobber med å lage nye brukere på DNB.
Siv-Marie: Deltok på inn/ut. Tatt ei uke velfortjent fri med studietur til Murmansk.
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Godkjenning av dagsorden
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Ros Educom, Sondre og Patrik som arrangerte og hjalp til under kvalifiseringen til Gløsmesterskapet.
Ros går også til vinnerne og de andre deltakerne på kvalifiseringen til Gløsmesterskapet
Eventueltsaker?
Alle
Martine
Rundtur lørdag
Scott
Lørdag kl 12:30 kommer fysmats avgangskull i 2011 på besøk. Noen fra styret skal ta imot disse og gi
dem en nostalgisk rundtur på på Gløs.
Skapklipping
Marius
Skapklippingen nærmer seg. Marius skal forberede, gå over alle bokskapene, samt legge lapper i de
skapene som ikke er registrerte..
Nablashop (hva+web)
Silius
Det har vært en poll på facebooksiden der folk har huket av ting de ønsker. De tingene med mest
interesse er Nablakopp, Nablanøkkelringer, Nabla-matbokssamt, Nabla-deksel for mobil,
mansjettknapper. Webshopen blir ikke en butikk, men en oversikt på nettet over varer man kan kjøpe på
kontoret. De gjenstandene vi går videre med er Nabla- kopp, nøkkelring, og mansjettknapper.
Strikkegruppen
Silius
Strikkegruppen ønsker å lage Nabla-luer, mot at Nabla kjøper inn garn. Nabla går ikke inn som
organisasjon for å kjøpe garn, men vil heller opplyse Nabla-komponentene om muligheten å få en
strikket lue gitt at man selv går til innkjøp av garn. Silius tar saken videre.
Minikalender
Silius
Det er nødvendig med en plattform der man lettere kan få oversikt over hva som skjer i nabla, spesielt
for komitelederne. Dette omfavner blant annet at man skal unngå å eventkræsj, spesielt med tanke på
øvingshelger, koieturer og annet. Kristoffer skal lage en kalender der komitelederne kan legge inn
arrangementer som er synlige for alle komitelederne, men ikke for alle og en hver som besøker nabla sin
nettside. I mellomtiden lager Silius et googledokument der vi kan holde oversikten
Eulers venner
Silius
Nabla har fått forespørsel fra Eulers venner, en dansk linjeforening for matematikkstudenter om å hjelpe
dem i deres besøk her i Trondheim. Selvfølgelig stiller vi oss positive til å ta de i mot, og stiller oss
disponible til å arrangere et opplegg for disse studentene, samt hjelpe demed den hjelpen de skulle trenge
i forbindelse med besøket deres. Scott tar saken videre..
Post
Paul
Per i dag mottar Nabla post til to forskjellige postkasser. Den ene er på fakultetskontoret. Problemer her
har vært at fakultetskontoret er sjeldent åpent, noe som resulterer i at vi risikerer å motta regninger vi
ikke får hentet og dermed ikke betalt i tide. Marius skal ta kontakt med fakultetet og forsøke å få avviklet
den ene av våre postkasser.
Grøt til juleverkstedet
Helena
Styret fikset julegrøt, og servere det på juleverkstedet.
Innlegg på nabla.no
Silius
Innlegg på nabla.no skal holdes seriøse innen rimelighetens grenser. Det må alle i styret til en vær tid
være oppmerksomme på.
Eventuelt
Alle
Kjellerstyrebilde
Martine
Det har vært en del spørsmål tilknyttet at ikke kjellerstyret kom på midtsiden av ntyeste utgave av
Nabladet. Årsaken er at dette ikke har vært noen tradisjon, og står ikke i noen av redaktørens
erfaringsskriv. Det er i tillegg mye engasjement rundt midtsidebildene i Nabla om dagen, de gruppene
som både vil ta midtsidebilde og redigere det har fått prioritet.
Fremover
Alle
Ølfest
3000-meter
Kritikk av møtet

Alle

Neste styremøte:
Fredag 14.10.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

