Styremøte i linjeforeningen Nabla
09/09/16
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

Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
SivMarie: Blesta for opptaket og hatt møte med fondstyret. Skrevet immballtale, vært på møte om
XYZ (så plakatan i dag, og de e faaab). Var tilstedet under opptaket og hjalp til der jeg kunne. #kaldt.
MEN FOR ET IMMBALL, DA, FOLKENS! Så gøy å mingle (og feste) med de andre styrefolka, og
komponentan vårres strålte. Mye dansing, mye kos! Vaska Intimen dagen etterpå.
Marius: Forberedt og gjennomført opptaket, samt deltatt på immball.
Scott: Jeg var med å informerte om opptaket på mandag. Vi hadde møte i EduCom på mandag. Jeg var
på opptaket og immatrikuleringsballet på onsdag  veldig bra dag!
Helena: Brukt det meste av tiden på forberedelsene til Immballet. Her har all tiden min gått de siste
dagene. + Opptak. Satt opp intervjuer til de som har søkt arr.kom og satt opp en plan for kommende
arrangementer året 16/17 til de nye potensielle komitemedlemmene.
Ingvild: Vørt med på immballet vårt og Abakus’. Arrangert bedpres med BearingPoint og gjennomført
intervjuer av nye medlemmer til BN.
Martine: Blæsta, vært med på vårt opptak og vårt fantastiske immball! Planlagt kjellerstyreopptaket og
inn/ut. Tatt opp nye folk i reddkjellerne. Vært i møte med ST ang. reddkjellerne.
Silius: Vært på tre immball. Deltatt på opptaket til Nabla. Vært i et møte med Expert. Møte med
XYZfaktor. Fått med Paul og Trygve på laget angående makerrommet og fått tilgang der. Blitt ansvarlig
for å gi kontortilgang til folk.
Kristoffer: Gjorde ferdig oppdrag for EduCom (under konstruksjon av EduCom her:
https://nabla.no/utveksling/), var med på opptak og immballrelaterte greier som resten. Var også på
Delta og Abakusimmball! Masse gøy, ble endelig litt syk! To tomler opp til vårt eget immball!
Ida: Har hatt medarbeidersamtaler med redaksjonen. Satt opp intervjuer. Skrevet tekster til utgaven.
Fikset immballgaver og representert Nabla på diverse immball. Hjalp til med å rydde Intimen etter
styrevors.
Paul: Blesta opptaket, Var på fondstyret møte. Var med på opptaket. Og var med på immballet, Har
bokført august måneden.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros

Alle
Alle

Ros til arrkom for arrangering av immballet
Ros til BN for bedpress
Ros til Kristoffer og webkom som har fikset utvekslingside på nabla.no
Ros til alle som hjalp til på opptaket
Ros til våre nye komponenter som overlevde onsdagen med opptak og immatrikuleringsball
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5.

6.
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Eventueltsaker
Alle
Innlegg i Nablas facebookgruppe
Silius
Nabla har postet mye forskjellig, og har ikke hatt klare retningslinjer for hva som postes. Styret mener
siden i all hovedsak skal brukes for nablarelaterte poster. Særtilfeller av svært studierelevante innlegg vil
også bli godkjent. Kristoffer skal opprette mailingliste der styret kan videreformidle informasjon som
ikke postes på facebooksiden.
Søke om drikketillatelse på kontoret
Silius
Alle i styret kan søke og få innvilget skjenkebevilling på kontoret. De som ønsker å nyte alkohol på
kontoret må ta kontakt med styret minst 3 dager i forveien, samt stille med en som har ansvarsvakt.
Selvfølgelig må ansvarinnehaver være orientert om retningslinjene for alkoholkonsum på kontoret.
Fremover
Alle
Utvekslingsforedrag
3000 meter
Bedpres med McKinsey
Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Fredag 16.09.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret
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