Styremøte i linjeforeningen Nabla
26/08/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: SivMarie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Rørenl, Ida
DueSørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Marius Mæhlum Halvorsen
Forfall: Scott Bunting
Saksnr.

Sak

Ansvarlig

0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
SivMarie: Har deltatt på et sykt bra fadderopplegg og møtt fantastisk nye nullvektorer. Livet er hærlig!
Koselig å snakke med nye nullvektorer både på komigangstand og på fest. Hatt kontakt med andre
linjeledere angående immball og XYZ blant annet.
Marius: Fadderperiode.
Scott: Stod på stand på komigangdagen. Var på blikjentfesten. Har ellers deltatt på en del av det
øvrige fadderopplegget. Har avtalt et foredrag med Jo Røislien i november og gjort litt arbeid i
forbindelse med andre arrangementer.
Helena: IMMBALL  alt mulig som bestilling av mat, møter, påmeldinger, styrevors, mailing,
underholdning, planlegging etc  altså masse småting. Mye som skjer nå fremover!! Ellers hatt det kjekt
med fadderperiode

Ingvild: Stått på stand på komigangdagen og deltatt på det aller meste av en veldig bra fadderperiode
så langt! Hatt første møte i BN etter ferien og passet på at høstens bedpreser er “on track”.
Martine:  Komigangdag.Arrangert og ordna blikjentfest og jentekake/gutterølp. Hatt ansvar for DJ
Euler. Vært gjennom Sit og Vtmøte. Reddkjellerne fremtidsmøte. Hatt det artig med fadderperiode!
Silius: Vært med på fadderperioden. Hjalp til med å få en fantastisk seier over Delta i vinbryting!
Kristoffer: Måtte være brannmann dagen det var immballpåmelding. Har hjulpet til på alle måter jeg
kunne i fadderuken (rebus, bartilbar, spillkveld, grilling, komigang, osv osv). Hjulpet fadderbarn lage
brukere. Har også sett videre på oppdrag fra Scott (skal gjøres ferdig snart). Har dessuten startet
kompendiesalget (og derfor rotet en del på kontoret).
Ida: Stått på stand på Komigangdagen. Deltatt på det meste av fadderopplegget. Ros til Fadderkom
for bra opplegg hittill. Startet idémyldring for høstens første utgave.
Paul: Skikkelig bra fadderperiode! Har greid å snike inn litt økonomi, både betaling og bookføring +
gådt igjenom februar og mars månden.
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Godkjenning av dagsorden

Alle
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Ris og ros
Ros: Rydding etter toga, Martine
Ros: Fadderperioden, Fadderkom
Ris: kontorrot.
Ros: kontorrot ble ryddet.
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Eventueltsaker?
Alle
Diplomer
Mathias og musikkkomité
Mathias
Mathias Opland foreslåt en ny musikkgruppe i Nabla. Som følge av et nyoppstartet band i Nabla er det
ønske om å ha en musikalsk samarbeidsarena for de musikalske gruppene i Nabla. Formålet er å fremme
samarbeid, bedre kommunikasjon, og være en lavterskelarena der man lett kan søke sammen for å spille
musikk. Denne gruppen vil fungere som en facebookgruppe, der lederen av gruppen koordinerer
bandene og deltar i komiteledermøtene.
Kjøp og salg av bøker på facebook
Silius
Har vært en del innlegg ikke tilknyttet boksalg på facebooksiden “Kjøp og salg av bøker  fysmat” i det
siste. Denne siden ønsker styret at skal kunne brukes til andre ting også. Silius endrer facebookgruppens
navn.
Daljesalg
Silius
Silius skal skrive innlegg på facebook, og organisere salg av daljer. Vipps skal være ev alternativ
kjøpemetode. Paul benytter sin vipps. Prisen er 100, per dalje.
Styremøter
Silius
Fast tidspunkt for styremøte er enda ikke bestemt. Timeplanene er fremdeles uoversiktlige. Alle
oppdaterer doodle.
Komiteopptak
SivM
Infomøte blir 1. September kl 14:15. Kranglemøte blir fredag 23. September klokken 12:15, med
påfølgende styremøte. INN/UTfesten blir helgen etterpå
Fysmatgensere
SivM/Alle
SivMarie organiserer salg av fysmatgensere
HMS
Marius
På alle arrangementer i regi av Nabla skal de være en HMSansvarlig som sørger for at førstehjelpskrinet
er med.
Eventuelt
Alle
Diplomer.
Paul har ansvaret for å finne ark på lageret. Diplomene skal deles ut i etterkant av immballet. Paul har
ansvaret for pins til immatrikuleringsballet.
Fremover
Alle
Siste del av fadderperioden
Pythonkurs
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Kritikk av møtet
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