Styremøte i linjeforeningen Nabla
23/09/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Røren, Ida
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen

Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
Siv-Marie: Leo-ball va magisk. Hatt kontortid. Faktisk hatt ei ganske chill uka! Deltatt på Spanky-ball
og hatt møte med lederne i NT-gangen.
Marius: Ajour med møtereferater og jobbet med pengesøknader.
Scott: Har hatt møte med deler av EduCom for å diskutere opptak av nye medlemmer og strukturen i
komiteen framover. Har sendt ut spørreskjema til kull12 for å få oversikt over utveklsing til å fylle inn på
“nabla.no/utveksling”.
Helena: Intervjuer, UFO tur. Ble en del å gjøre på UFO-turen. Planlegging mot aktvititetsdagen på
lørdag med en arrangert trening og fotballturnering.
Ingvild: Vært på kjelleropptaket. Planlagt opplæring av nye medlemmer.
Martine: Hatt kjellerstyreopptaksfest, ferdigstilt de nye stillingene i kjellerstyret og forhåpentligvis
kranglet til meg noen fantastiske nye medlemmer til komiteen min!
Silius: Var på Leonardoball. Det var gøy. Kjelleropptaksfest! Hatt kontortid. Klargjort ting litt for
kranglemøte. Vært på Spanskrøretball. Startet med å bruke infomailen til Nabla. Chattet litt mer med
Expert og planlagt forhandlinger neste uke. Startet med å gi folk kontortilgang.
Kristoffer: Var på Bergs Immball, hadde intervjuene til webkom, hadde webkom-møte og kodet helt til
2300 på kontoret. Gøy!
Ida: Vært på Bergs immfest og Leonardos immball.Siste innspurt på septemberutgaven. Fått på plass
midtsidebildet, tusen takk til alle som stilte opp på kort varsel! Søkt om drikketillatelse på kontoret til
inn-ut-vors. Vært på ProKom-møte, Nabla har mye å glede seg til det kommende året! Forhåpentlig fått
kranglet til meg noen flotte nye Atomspaltister. Planlagt opplæring av disse. Fulgt opp søknaden til
Frifond.
Paul: Har drevet med økonomi, reninger etc. Var på Spanky-ball, det var bra! Nabla var bra representert
på ballet, helt til det var ferdig..
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ros til UFO-tur
Ros til alle som har tatt opp folk
Ris og Ros til deltakerne på kjellerfesten

Alle
Alle
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Eventueltsaker?

4

Nestleder EduCom - gallastilling?
Scott
Det skal opprettes en nestleder i EduCom, som har oversikt over økonomien, følge opp noen av
arrangementene og delta på komitelederermøtene når ambassadør ikke kan.
GLI
Siv-Marie
Denne stillingen har tidligere blitt delegert bort. Fra nå skal ArrKom overta denne stillingen.
Jubileumshefter Nabla 70 år
Silius
Nabla har flere produkter til salgs. Jubileumshefter fra nablas 70-års-jubileum er blandt disse. For at
komponentene lett skal få oversikt over Nablarelaterte produkter, skal Siv-Marie og Silius lage en
Nabla-shop.
XYZ-plasser (info)
Siv-Marie
Arrangementet for XYZ-faktor er opprettet. Nabla har per nå 50 plasser til
ikke-deltakende-komponenter. Alle som skal bidra på arrangementet har plasser utenom disse 50.
Internwiki
Siv-Marie
Internwikien er noe utdatert, bør oppdateres. Tidligere har EduCom gjort dette. Scott skal ta dette opp
med EduCom.
Inkludere folk som bytter linje
Siv-Marie
Det er en del folk som starter på fysmat etter førsteklasse. Nabla har ikke vært veldig flinke til å
inkludere disse. Nabla har ikke kontaktinformasjonen eller noen som helst oversikt over hvem disse er,
og når de ankommer, med mindre de selv gir oss beskjed. Dermed er det vanskelig å nå disse og kunne
plukke disse opp. Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å få de som bytter linje inn i miljøet vårt,
dersom de tar kontakt.
Visebøker
Helena
En del av visebøkene til Nabla har blitt usalgbare i forbindelse med et nablaarrangement. Disse vil
dermed bli brukt i fremtiden på andre tilsvarende arrangementer.
Eventuelt
Alle
Fremover
Alle
Aktivitetsdag
Kurs i programmering og LaTeX for førsteklasse
To bedpresser
Nabladet slippes
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Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Fredag 30.09.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret
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