
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
25/11/16 

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:  Prøvd å være mest mulig sosial på JouleBohr, bra kveld! Skrevet mail ang. Lesesalplasser 
til ledelsen på fakultetet. Fondstyremøte. Prøvd å ta igjen tapt kunnskap fra resten av sememsteret, hehe.  

 
Marius: Var på et hidundranes bra JouleBohr! Utrolig moro, er svært imponert over arrkom! Forutenom 
å omfavne skolebøkene har jeg jobbet med styremøtereferater og hatt kontortid. 

Scott:. Jeg var på JouleBohret på fredag. Det var gøy! Jeg var på MathJam sin juleavsluting på tirsdag. 

Helena: Julebord!! Var kjempe gøy! Ellers tatt bilder av Åre-teamet og litt bilder til Årekompendiet. 
Fordelt oppgaver til tekstene som skal skrives til kompendiet. Lagt arrkom sin luke  i julekalenderen. 
Hatt møte med gruppa som skal jobbe mot galla for styrene, og har deretter mailet litt rundt for å finne et 
passende lokale. Ellers har jeg kontortid i morgen, og må LESE til eksamen.  

 
Ingvild: Var i likhet med resten av styret (-Kristoffer) på JouleBohret. Hatt siste møte i BN for 
semesteret, etterfulgt av middag i Tyholttårnet.  

 
Martine: Vært på vårt fantastiske Joulebohr sammen med flotte folk! Lagd jentespesial til Skråttcast - 
bør høres! Noe diverse i reddkjellerne samt planlagt litt til luker i julekalenderen. 

 
Silius: Var på et veldig bra JouleBohr. Har vel kanskje svart på en mail eller noe sånn. Ellers har det 
vært stille. Begynner å gå i eksamensmodus 

 
Kristoffer: La en god del timer inn i julekalenderen, hadde årets siste webkommøte med julekos. Er 
også veldig lei at jeg gikk glipp av julebohret :( 

 
Ida: Kudos til arr.kom. for et utrolig bra JouleBohr, jeg koste meg! Brukt hele helga på å ferdigstille 
novemberutgaven.  

 
Paul: Var på Joulebohr, var veldig Bra! Har vært en del på lagret for å sortere posen med økonomisk 
arkiv. Det viser seg å ta VELDIG lang tid. Har vært på fondstyre møte. Har snakket med Erik Hide om å 
planlegge neste MVA/økonomi møte, der har vi tenkt å snakke om hvilke konsekvenser  lovendringene 
vil ha for oss. Sett på StoreCash. Merket at jeg hadde gjort en rekurerende feil i bokførings excel arket 
mitt. Måtte gå igjennom hele bokføringen siden februar. 

 
1 Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til JouleBohret 
Ros til Benedikte som har fikset layout til julekaender 



3 Eventueltsaker? Alle 
- Kontortider Silius 

 
4  Hege fra Abakus kommer for å snakke om Backup 
Martine 

Hege fra Abakus berettet styret om Abakus sin backup-ordning. Dette er en slags pensjonistkomite som 
har ansvaret for diverse interessegrupper, samt deler ut penger Abakus disponerer. Komiteen jobber mye 
prosjektbasert med forefallende prosjekter de selv ønkser å ta på seg. I komiteen er også Abakus sin 
baksidekontakt. De arrangerer også en buddyordning for hovedstyret, der styrerepresentantene kan 
henvende seg til sin kontakt ved behov for samtaler.  

5 Workshop for opprettelse av ny komité/komitédiskusjonen Ida 
Det har vært ytret ønsker om å opprette en ny komite, muligens noe i samme duren som Abakus sin 
backup. I slutten av januar skal styret avholde en workshop for denne nye komite for å finne ut hva den 
skal gjøre, og hvordan den skal fungere.  

4 StorCash Paul 
Dette er en stor butikk for bedrifter, da Nabla er registrert i Brønnøysundsregisteret har Nabla også 
anledning til å benytte denne butikken for handling. Paul oppretter bruker for Nabla  

5 Elevkveld med ENT3R Scott 
Avholdes 1. februar 2017. Forrige gang det ble avhold stod Kristine, Amir og Anne på stand, disse bør 
kontaktes for rådføring før kommende elevkveld. Scott finner egnede folk til standen. Scott organiserer 
denne standen.  

6 Attester Ida 
Redaksjonsmedlemmer etterspør attester ved endt verv. Det etterspørres da en fast attest-mal for å gjøre 
jobben som komiteleder enklere. Ida skal se videre på denne saken, samt Siv skal etterspørre mal som 
ble brukt til forrige styre.  

7 Eventuelt Alle 
 
Kontortider Silius 
Det har vært noe rotete etter de siste kontortidene. Ansvarlig for kontortiden må bli flinkere til å rydde 
opp.  

8 Fremover  Alle 
Nabladets joulerebus 
Eksamen 
Joulekalender 
Kompendiesalg.  

 
9 Kritikk av møtet Alle 

 
 

 
 

 
 
 


