Styremøte i linjeforeningen Nabla
16/09/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: SivMarie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, 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: Deltatt på Hybrida og EMIL sitt immball. Skrevet på diplomer til førsteklasse. Fått i gang
bestilling på ny batch gensere.
Marius: Feiret EMIL sine nye medlemmer. Jobbet med økonomisk støtte som gis i etterkant av
fadderperiode
Scott: Deltok på immatrikuleringsballet til EMIL på lørdag. Gjennomførte intervju av søkere til
EduComere på mandag. EduCom arrangerte utvekslingsforedrag på tirsdag.
Helena: HC, Hybrida OG Emil immball. Har hjulpet teamet som jobber med UFOturen. Hatt nesten
alle intervjuer av nye potensielle komitemedlemmer. Arrangert 3000 meter. Booket bane på sit
(ENDELIG) neste helg!
Ingvild: Vært på Hybrida og EMILs immball. Ellers drevet med vanlig komitearbeid i BN, dvs. ringt
noen bedrifter.
Martine: Vært på Hybrida, EMIL og HC sine immball. Fått inn nye medlemmer i reddkjellerne.
Planlagt kjellerfest/kjelleropptak med gjengen. Trist at det går mot slutten med mine kjæe i kjellerstyret
som jeg startet opp med. De har vært supre denne uka og fortjener masse ros for det siste halvåret selv
uten kjeller!
Silius: Var på HC sitt immball. Mailet litt om diverse. Vasket linjeforeningskjøkkenet. Har egentlig vært
en ganske stille uke.
Kristoffer: Var på Aarhønen, ordnet med webkomintervjuer. Hadde også kontortid forrige fredag,
etterfølgt av en kodekveld.
Ida: Vært på H.M. Aarhønens immball. Startet opp intervjurunden for søkerne til redaksjonen. Fordelt
layoutansvar, jobbet med å få på plass de obligatoriske sidene og satt opp en tentativ kalender for resten
av semesteret.
Paul: Hadde kontor tid på mandag, hørte at det var bra. Har jobbet med økonomi, send søknad om
repromidler. Om det ikke kommer uventede regninger vill vi gå i pluss takket være fadderperioden. Var
på HC sitt immball, det var skikkelig bra!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris kontortid uten vafler
Ros til Educom som arrangerte utvekslingsforedrag

Alle
Alle
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Ros til Marino, Anja og Ben som stilte opp på Educom sitt utvekslingsforedrag og fortalte om sine
opplevelser
Eventueltsaker?
Alle
Æresmedlem
Silius
Per nå er det kun styret som bestemmer hvem som skal utnevnes til æreskomponent. Slik skal det også
være i fremtiden. I tillegg skal Webkom lage en side på nabla.no med tidligere utnevnte
æresmedlemmene, samt en mulighet for å nominere æreskomponent. På denne måten kan styre få input
og bli gjort oppmerksom på personer i Nabla som styret ikke har tenkt på som æresmedlem.
Posting i kullgrupper
Silius
Styret trekker seg ut av kull 16 sin gruppe.
Slack
SivMarie
Slackkanalen vår er lite aktiv. Alle i styret bør drive personlig blæsting til førsteklassingene, samt at Siv
skal lage post på facebook og informere på nytt alle Nablakomponentene.
Tskjorter + klistremerker
SivMarie
Folk har lurt på Tskjorter. Nabla har noen Tskjorter, men disse har ikke vært nevneverdig populære.
Styret går derfor ikke til verks med å bestille nye. Petter holdt på med utviklingen av nye klistremerker,
men det oppsto problemer rundt designet og utformingen. Disse klistremerkene vil dermed ikke bli laget.
Vi har fremdeles gamle klistremerker på kontoret man kan kjøpe.

8.

Eventuelt

Alle
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Fremover
Kjellerfest
UFOtur

Alle
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Kritikk av møtet

Alle

Neste styremøte:
Fredag 23.09.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

