Styremøte i linjeforeningen Nabla
21/10/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Rørenl, Ida
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal Andreassen, Scott
Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen
Ikke tilstede: Helena Koch Haugane
Saksnr.

Sak

Ansvarlig
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Runde Rundt Tastaturet
Alle
Siv-Marie: Solgt Nablagensere. Stått for et tett samarbeid med de andre linjene i NT-gangen under
arrangering av XYZ. Sykt fornøyd med kvelden og glad for at ting gikk som det skulle! Mye arbeid, men
veldig verdt det! Stått på stand for TV-aksjonen.
Marius: Deltok på XYZ-faktor med The Stokes! Søkt om og fikset at vi fikk holde TV-aksjon-standen
utenfor Nablakontoret, samt stod og deltok på standen. Sørget for nablakomponenters fremtidige kaffe
og vaffelkonsum ved innkjøp av matvarer til kontortid.
Scott: Var på XYZ-faktor på onsdag. Det var veldig bra!. Stod på TV-aksjon-stand på torsdag. Var på
Gløsmesterskapet på torsdag.
Helena: Fortsetter planleggingen til julebordet, juleverkstedet, paintball og bowlingkveld. Arrangerte
3000 meter på søndag. Stått på stand til TV-aksjonen og vært på XYZ.
Ingvild: Hatt møte i BN. Deltatt på XYZ. Vært i møte med arbeidsgruppen i LS som ser på
UKA-avtalen. Stått på stand utenfor kontoret ifm. TV-aksjonen. Utarbeidet et utkast til en
konfidensialitetskontrakt som alle i BN og Nablastyret rammes av.
Martine: Vært på xyz-faktor, fyfader folk er flinke i Nabla!Planlagt blæsting i forelesning og vært i
møte med reddkjellerne.
Silius: Akkurat som alle andre har jeg vært på XYZ-faktor. Det var gøy, ass! Vært på Gløsmesterskapet.
Delta vant som fortjent, men det er mye som burde fikses på i det arrangementet til neste gang. Stått på
stand for tvaksjonen.
Kristoffer: Var på XYZ, stod på TV-aksjon-stand, var utallige timer på kontoret. Ellers support og
vedlikehold som vanlig
Ida: Jobbet med layout for oktoberutgaven. Hadde en fantastisk kveld på XYZ-faktor, ros til alle flinke
deltagere og arrangører! Stått på stand til inntekt for TV-aksjonen. Vært på Gløsmesterskapet.
Paul: Var på XYZ. Har bakt kake til TV-aksjon-stand og stod på TV-aksjon-stand. Har jobbet med
økonomi greier. Har laget ny bruker på DNB.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til alle som har meldt seg opp til bedpresser. Spesielt 3.klasse
Ros til XYZ
Ros til de som stilte i XYZ

Alle
Alle
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Eventueltsaker?
Alle
Gløsmesterskapet
SivMarie
Band stand
NTNU grafisk
Paul
Skapklipping
Marius
Nablas årlige treningsøkt, skapklippingen, avholdes onsdag 26. Oktober.
SKE
Marius
Neste SKE, Nablas generalforsamling, skal avholdes 17. Februar. Mål for neste SKE er at det skal være
mer effektivt og mindre tidkrevende. Det er viktig at lovendringsforslag legges frem på riktig vis, for å
ha bedre sjanse til å være effektive. Denne gangen, som forrige gangen blir det ekstern ordstyrer. Frem
mot SKE skal det diskuteres om det skal åpnes for forhåndsstemmer. Det skal også diskuteres nærmere
om møtet skal ha en mer studentersamfundsmøte-standard, spesielt under spørrerundene ved styrevalget.
Forhåndsstemming skal ikke være mulig. Marius skal legge SKE inn på nabla.no. digital
avstemmingsmulighet skal Kristoffer ta videre til Web-kom. Det skal diskuteres mer fremover hvorvidt
stemmeresultatene skal offentliggjøres eller ei.
Samarbeid og kommunikasjon mellom komiteer
Helena/Martine
Det er viktig at alle komiteer samarbeider, og tar hensyn til Nablas sitt fellesskap. I det siste har det
oppstått enkelte problemer på dette punktet. Siv-Marie skal ta opp dette med de det gjelder. Generelt er
det viktig at alle komiteer viser hensyn til hverandre og samarbeider for å gjøre nablas arrangementer
best mulig blir tilrettelagt for komponentene.
Nablas lover
Silius
Silius har sett igjennom Nablas lover, og mener endringer bør bli foreslått. Blant annet nye ordlyder og
en mistillitsforslagparagrafer. At styret kan gjøre redaksjonelle endringer, bør også inkluderes i Nablas
lover. Det bør i tillegg være en paragraf omtrentlig tilsvarende §9.3 i fondsstyrets vedtekter. Alle i styret
må lese igjennom Nablas lover innen neste gang, da nablas lover diskuteres ytterligere.
Norske fysikkstudenters konferanse 2017
Scott
Denne konferansen avholdes mest sannsynlig den første helgen i mars. Nabla skal organisere tur til
Bergen, der konferansen skal avholdes. Nabla stiller seg positive til konferansen og er svært positive til å
ta del i dette studentfellesskapet.
Julebordet
Helena
Julebordets påmelding åpner søndag 23. oktober.
Mail - fancy avsendergreier
Ingvild
Nablastyret trenger en felles standard for hvordan man viser avsenderinformasjon. Siv-Marie skal se
hvordan dette skal gjøres og komme med forslag.
Konfidensialitet i BN/styret
Ingvild
Det er laget et utkast til en kontrakt for å sikre konfidensialitet i BN. Dette er en kontrakt for medlemmer
av BN, samt styremedlemmene.
Komiteledermøte
Marius
Komiteledermøte blir 4. November kl 12:15.
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Siv-Marie

Støtte fra institutt for fysikk
Vi har mottatt pengestøtte fra instituttet.
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Eventuelt
Alle
Gløsmesterskapet
Siv-Marie
Har vært en del kommentarer på Gløsmesterskapet. Dette bør TEKNA få informasjon om. Dette er for å gi
konstruktiv kritikk som kan forbedre gløsmesterskapet. Ida skrev ned en del punkter som kan forbedres, og vil
formulere en mail til TEKNA i løpet av kommende uke
NTNU grafisk senter
NTNU grafisk senter skylder oss penger på grunn av en feilfakturering. På grunn av deres vedtektsendringer over
sommeren har vi ikke fått disse medlemmene. Pauljobber med saken
Fremover
Alle
Bedpres

Skapklippping
Vors på kontoret
Komiteer har koieturer
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Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Fredag 28.10.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

Alle

