Styremøte i linjeforeningen Nabla
25/04/16
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
Saksnr.
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Runde Rundt Tastaturet

Alle

SivMarie: 
Siste innspurt i lagerrydding  har gått gjennom gaaaaamle dokumenter (fra 1958 lzm)
sammen med Petter. Hatt medarbeidersamtaler med hele styret. Hatt møte med en fra Ocean Club NTNU
og NTlederne. Deltok på SiT sin sponsoravtalekveld. Vært på en forrykende Låvefest, stemning!
Marius: 
Hatt møte i fadderkom. Det endelige programmet ble fastsatt og vi er klare til å ta imot
fadderbarna! Ellers er fadderTskjorter bestilt!
Scott: 
Har gjort litt arbeid i forbindelse med foredraget som skal være tirsdag 26. april.
Har vært bortreist noen dager og ikke gjort så mye Nablarelatert.
Helena: 
Vært på medarbeidersamtale med SivMarie. Hele uken har gått til låvefest som var fredag
22.april  superkos! Skrevet erfaringsskriv etter arrangementet. Ellers hører jeg bare rundt om folk gjør
oppgavene sine, f.eks immballteamet.
Ingvild: 
Fortsatt arbeidet med å kontakte bedrifter. Vært på en veldig morsom låvefest!
Martine: 
Nok engang med i Dusken på vegne av #reddkjellerne. Deltatt på sponsoravtalekvelden til Sit.
Hatt kontortid og solgt bonger til fantastiske mennesker. Fikset diverse frem mot låvefest, og endelig
kost meg bak baren igjen! Det var enorm suksees  bør gjenntas!
Silius: 
Svart på litt mailer og sånn. Vært på medarbeidersamtale med SivMarie og planlagt lagersalg
litt. Vært med på en helt superduperfantastisk låvefest!
Kristoffer: 
Hadde veiledning. Flyttet nettsiden over til en annen server slik at vi kan oppgradere
nettsideserveren. Fikset på nettsiden. Hjalp Skråttkast med å få opp siste episode. Hjalp også BN med å
demontere nettsiden til eureka. Har fikset nye SSLsertifikater til nettsiden.
Ida: 
Vært på testkveld med redaksjonen.
Holdt en kort innføring i InDesign og layoutarbeidet for de som

har lyst til å prøve seg på layout i Nabladet. Ros til 
arrangementkomitéen, kjellerstyret og
ølbryggerlauget for en super låvefest!
Paul:
Har gjørt økonomi greier (betalt fakturaer, regnet resterende budsjett for Quiz).Var med på SIT
sponsor avtalekveld. Hadde kontor tid, noen som sa at jeg lagde bedre vafler og kaffe en siv “liten tåre i
øyekanten”. Var på Låvefest, veldig vellykket kveld!!
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Eventueltsaker?
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Helena/

Planckuke
Silius m/Frøydis
Revyen skal booke lokaler, og trenger det helst nå. En grei uke for planckuka er 13. mars til 19. Mars,
da bursdagen er 20. Mars. Revyen blir mest sannsynlig rundt 10. Mars. Forestillingene må passe med
påske, ekskursjon og norske fysikkstudenters forening. En planckbrainstoormingkveld.
Velkomstutgaven
Ida
SivMarie fikser “leder tar ordet” . Arrangementkalender for høsten i velkomstutgaven: komiteer med
arrangementer melder dette inn til Ida. Styret presenterer seg i velkomstutgaven, nye profilbilder bør tas.
Noen bør endre litt på sine egne tekster. Bør stå noe om kjellerne i velkomstutgaven. Istedefor artikkel
kan Martine ha en litt ekstra lang intro for å introdusere seg selv og kjellersaken.
Opptak
SivMarie
SivMarie fant et gammel dokument på lageret agnående opptakstradisjoner.. Deus var tidligere med på
opptaket SivMarie hører om Deus kan tenke seg å ta opp igjen denne tradisjonen. En del ting ble nevnt
angående opptaket ,men før det disskuteres igjen skal Marius opprette et slags “Brainstormingark”,
samt planlegge opptaket mer i detalj.
Lagersalg
Silius/SivMarie
Førstkommende torsdag er det lagersalg. SivMarie og Silius trenger hjelp. Styret hjelper til med
lagersalget. SivMarie lager gjøreliste .Skal forsøke betalingssystem med Vipps, Blesting igangsettes
straks av Silius.
Nye Daljer
Silius/SivMarie
Gamle styremedlemmer kan kjøpe nye daljer, men ikke bruke begge daljer samtidig.
Ta med gamle styrebånd
Alle/Paul
Levert
Hva skjer med kjellerstyret
Martine
Blir ikke kjeller før om en god stund. Finne løsning allerede til høsten. Hvordan drive det kjelleren har
stått for tidligere: Muligheter: egen komite som skal stå for alkoholfokusfrie arrangementer. Eventuelt
under arrkom. Gruppen skal holde avterskelarrangementer. Spørsmålsstillinger som skal avgjøres på
neste møte er: egen komite eller innunder arrkom. Kun for 1. Klassinger slik kjellerstyret er i dag?
Eventuelt navn på gruppe.
Excom som komité
Kristoffer
Utsettes til nestegang
Eventuelt
Alle
Ved dagens rydding: kjøleskapet var skrudd av. Noen matvarer er kastet. Ellers viktig å bruke åpna ting
før man åpner nye
Fremover
Alle
Foredrag med educom
Fotballcup
Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Mandag 02.05.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret
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