Styremøte i linjeforeningen Nabla
15/08/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: SivMarie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Rørenl, Ida
DueSørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Ahdell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen
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Runde Rundt Tastaturet
Alle
SivMarie: Redd Kjellernemøtet med VT, proud of Martine, ass. For ei dame! Skrevet velkomstbrev til
fadderbarna og introtekst til velkomstutgaven av Nabladet. Skrevet og sendt søknader for XYZfaktor.
Deltatt på nok et linjeledermøte. Prøvd å skaffe sponsor i form av institutt til velkomstbladet (og fått
innvilga litt fra institutt for matte). Representert Nabla på NTNUVi sitt avslutningsarrangement.
Marius: Hatt møte med de andre faddersjefene på Gløshaugen. Deltok på velferdstingmøte, Martine var
flink!! Sommerferien har naturligvis gått med til mye planlegging, organisering og forberedelser til
fadderperioden. Fått booket gode lokaler til fadderperioden, søkt og fått innvilget skjenkebevilling. Hatt
ringerunde til de nye førsteklassingene, kjempetakknemlig for masse god hjelp fra fadderkom og styret!
Scott: Vi hadde sommeravslutning i EduCom 19. mai, laser tag og pizza! Jeg hadde kontortid fredag 20.
Mai. Sommer Har meldt på og begynt å samle lag til stafetten på Klovneløpet. Har ringt til nye
studenter på fysmat. Har snakket med ProKom om og skrevet manus til en kortfilm. Har satt igang
arbeid for å få på plass “database” relatert til utveksling på nabla.no. EduCom har i løpet av sommeren
gjort arbeid relatert til arrangementer i høst: Pythonkurs, Motivasjonsforedrag, Utvekslingsforedrag og
mulig foredrag senere i høst. Jeg deltok på grilling på festninga.
Helena: Planlegging av immball – første møte blir tirsdag 16.08 der vi fordeler oppgaver frem mot 7.09.
Lokalet til styrevors før immball.
Arrangement på nablasidene, swingkurs er fikset før ballet. Programmet og mat er satt og vi har
forespurt et møte med vår ansvarlige kontaktperson på immball. Må videre høre om toastmaster + de
som skal holde taler er i gang med planlegging.
Lagt en plan/oversikt over alle arrangement i året 16/17
Holder på med retningslinjene til nytt prikksystem.
Forespurt en av hallene til SIT for å arrangere ny fotballturnering – venter på svar.
Må sette dato for ny 3000 meter.
Satt dato for UFO tur.
Ingvild: Vært på møte med Velferdstinget. Gjennomført spørreundersøkelse av uteksaminerte i
forbindelse med jobb og deres utbytte av bedpres og eurêka. Skrevet manus for Prokom som skal lage
promofilm for BN til høsten. Ringt til nye førsteklassinger.
Martine: VTmøtet var en suksess. Sit sitt styremøte endte ikke helt som jeg håpet. Dette har ført til at
store deler av sommerferien gikk med til arbeid med alternativer til kjellerne, se på lokaler hvor de
vurderer å gjør om til nye kjellere, arbeid med å leie ut aktivitetshuset, masse møter, mailing og snakk
om hvordan vi skal fikse “skjenkebevilgningsproblemet”. Byggkjelleren åpner 15.august så det er
supert! Ringt rundt til nye håpefulle nablakomponenter. Skrevet ny tekst om kjellersituasjonen til

velkomstutgaven. Planlagt heftige arrangementer til fadderperioden, samt et superkult opplegg for DJ
Euler. Satt opp stillingsbeskrivelser og plan for det nye kjellerstyret. Også har jeg vært med å vinne
VTprisen 2016 for #reddkjellerne og det var meget meget stas!
Silius: VTmøte. Hjulpet til med å ringe rundt til nye nullvektorer
Kristoffer: Mye småsaker og småfikser. Har lagt til de nye studentene i databasen. Var med å ringe. Har
også slavet med kompendiene nå i slutten av sommeren.
Ida: VTmøte. Sommeravslutning med redaksjonen den 12. mai. Ferdigstilt maiutgaven, slipp og
kontortid. Fått uvurdelig god hjelp av Erik til å korrekturlese velkomstutgaven, mange av tekstene har
gått ukritisk i trykken i flere år nå. Ferdigstilt velkomstutgaven. Ringt til nullvektorer. Skrevet søknad til
Frifond, venter med å sende inn denne til jeg har fått svar på noen spørsmål.
Paul: VTmøte. Har gjort økonomi greier, digitalt “bokført” juni, laget bedre fakturamaler, betalt greier.
Har bokført Juni og July. Har gåt igjenom forbruket nabla har hatt på hovedkontoen det siste halvåret.
Representerte Nabla på NTNUVi sitt avsltningsarrangemang, var med helt til slutten av kvelden. Vår på
grilinga!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Bra velkomstutgave fra Nabladet
Grilling ved festningen ble en suksess
Velferdstingmøte, Martine gjorde en bra jobb
Eventueltsaker?
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Daljer
Utskriftskvote
Kompendier
Kakelaging
BN sitt opptak
Grillene
Nytt band i Nabla
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Hva har Marius på hjertet nå mon tru?
Marius
Variasjoner over fadderperioden
Styrevors før immball
Helena
Nabla stavmikservors. Tre ingredienser som skal mikses. Forslag til lokale: INTIMEN, grupperom på
Gløs.
Inn/ut
Martine
9. September blir komiteopptaket. INN/UT bør bli litt etter det
cashcash
Martine
All betaling på nablaarrangementer vil bli med kontanter.
Møte/kontortid
Silius
Må bli enige om møtetid, og kontortid. En doodle er opprettet.
Eventuelt
Alle
Daljer
Paul
Daljene har ankommet, de vil bli solgt for 100,
Utskrifter
SivMarie
NTNU har endret ordningen med utskriftskvote. Nå starter man hvert semester med 100, disponibelt.
Dette vil medføre mange en del komplikasjoner med tanke på styrestillinger som krever en del utskriving
av dokumenter. SivMarie skal snakke med fakultetet om en mulig ordning med et kort som nabla
disponerer over, slik at man slipper å bruke sin egen kvote.
Ny logo til nettsiden.
Kristoffer
Webkom har laget logoer til komiteenes sider på nabla.no.

Kompendier
Kompendiene er klare. Marius skal lese gjennom disse, både på nynorsk og bokmål.
Kakelaging
Siv
Av og til må man i styresammenheng lage kake. Dette er helt greit å få kompensasjon for.
BN
Ingvild
BN har et eget opptak. Det var vært noe misnøye rundt denne ordningen. Denne stillingen er spesielt
viktig i Nablasammenheng, da den står for store deler av Nablas inntekter. Av denne grunn skal BN
opprettholde sin ordning med internvalg i forkant av SKE. BN skal derimot bli flinkere til å informere
nablakomponenter om ordningen.
Grillene
Silius
Mange griller på lageret. Noen Nabla sine. Vi må finne ut av hvvilke vi har og hva som må gjøres for å
fikse de. Silius skal se på saken.
Band
Marius
En gruppe nablakomponenter har søkt sammen i et band. Dette bandet ønsker å assosiere seg som et
band innenfor Nabla. Styret er positive til et nytt band, men ønsker vedtekter å stemme over før at bandet
skal bli en interessegruppe, på slik som de andre musikkgruppene i nabla.
10.

Fremover
Fadderperiode

11.

Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Ikke bestemt enda, se sak 8.
Sted: Nablakontoret
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