Styremøte i linjeforeningen Nabla
17/01/17
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Ida Due-Sørensen, Ingvild Adhell
Wankel, Kristoffer Engedal Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen

Åre: Paul Monceyron Røren, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane,
Saksnr.

Sak

Ansvarlig
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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Siv-Marie: Hatt møte med “stress-uka”-gjengen. Ost- og vinkveld med HC - steeemning. Skrevet
årsberetning!! Møte med fondstyret. Pensjonistkom-arrangement woop hehe.
Marius: Har gått turer ned til lageret med folk som skal ha tilbake sine ting etter skapklippingen. Laget
lapper for å gjøre skapsystemet mer forståelig. Vinkveld med HC var kjempetrivelig! Har ellers testet
mine praktiske evner ved å henge opp Nablarevyens bilderamme på kontoret.
Scott: Har startet med medarbeidersamtaler i EduCom.
Helena:
Ingvild: Hatt møte med BN med full gjennomgang av eureka. Vært med på ost- og vinkveld med
HC-styret. Lagd arrangement på facebook og generelt blestet for eurêka. Arrangert CV-fotografering
med den fantastiske fotografen Ida (stor takk!).
Martine:
Silius: Har skrevet årsberetning og jobbet litt med referat. Ellers lite
Kristoffer: Bestemt webkommøtene til 1815 på tirsdager. Hadde det også veldig kjekt på vinkveld med
HC
Ida: Hatt idémyldringkveld med redaksjonen. Ost og vinkveld med HC <3 Satt opp tentativ tidsplan for
redaksjonen frem til påske. Knipset CV-bilder av flotte komponenter.
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Paul: Hjalp silius med å selge labfrakker til førsteklasse. Var på møte med fondstyret. Har hjulpet
mathsjam å finne det de trengte for å skrive en rapport til frifond. Har jobbet med neste års budsjett og
årets regnskap. Var på ost og vinkveld med HC-Styret. Har drat til åre.
Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ros til Ida for CV-fotografering
Ros til Åre som underholder oss på facebook
Ros til Kjetill som møtte opp på dagens styremøte
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Eventueltsaker?
Komiteledermøte

4

Kjetill Østgaard fra fysmat kull 68.

Alle

Under dette styremøtet fikk vi besøk av Kjetill Østgaard som fortalte oss om fysmat og Nabla før i tida.
Han fortalte oss om det gode samholdet i klassen, idrettslaget Nabla den gang hadde, Donald-komiteen,
samt klassens liksomkamerat Olav Graathun. Olav ble en “venn” folk skrev brev til, ga beskjeder til,
knutepunkt for datidens fysmattere osv. Dette var noe som bidro til å sammensveise kullet. Til den dag i
dag har folk fortsatt med å sende Olav e-poster og beskjeder. Mange av disse historiene og mailene har
blitt samlet på opp gjennom årene, og har nå blitt en bok! Denne boken ble Nabla tildelt to eksemplarer
av. Kjetill har også tilbudt seg å holde et foredrag for nablakomponenter. Styret forslår at en passende
anledning vil være lunsj under Planck-uka. Kjetill ønsket også at Nabla oppretter en nettside for Olav
Graathun. Dette skal Kristoffer se nærmere på. Marius booker et passende rom for anledningen.
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Flytte komiteopptak på våren
Ingvild/Alle
Slik ordningen med komiteopptak er i dag er svært lite gunstig for enkelte av Nabla sine komiteer.
Spesielt for BN og Webkom. Sittende styre bør planlegge og forberede mest mulig komiteopptak i
forkant av SKE, slik at denne prosessen blir mest mulig effektiv, og ikke drøyer like mye som tidlgiere
år. Dato for komiteopptaket blir tirsdag 21.02 Fra kl 12:00- kl 14:00. Marius legger ut info på Nabla.no.
Siv-Marie booker rom.
Reddbarna
Siv-Marie(R-Paul)
Det ble diskutert rundt nablas økonomiske støtte til Redd Barna. Aspekter rundt dette, men temaet skal
igjen tas opp under budsjettmøtet som avholdes 27. januar.
Kjøleskap
Marius
Neste mandag kommer nytt kjøleskap til Expert. Dette koster 2000,- Siv-Marie skal ringe Expert og
forhøre seg om kvaliteten til kjøleskapet.
Eventuelt
Komiteledermøte
Komiteledermøte avholdes tirsdag 31. januar. Marius kaller inn.
Fremover
Eureka nærmer seg
Kritikk av møtet
Positivt med et “historisk” møte.

Neste møte:
Fredag 27. januar kl 16:15

Alle
Marius
Alle
Alle

