
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
27/01/17 

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:  Vært på møte med et nytt samarbeids-initiativ med medisin og nano bla. Prøvd å få tak i 
brukt kjøleskap. Eureka - både kurs og bedpress var nais! Solgt labfrakker. 

 
Marius: Var med på eureka, stod på konkurransestand, var på kurs og bedpress. Veldig bra arrangert! 
Var også med på et slags start-up-møte for samarbeid mellom bio-rettede studieretninger og medisin. 
Har ellers hatt flere lagerturer for å hente skapgjenstander. 

 
Scott: EduCom har hatt vaskeuke. Jeg har fortsatt med medarbeidersamtaler.  Jeg var på møte med Ent3r 
på fredag angående elevkveld. EduCom hadde møte på mandag. Jeg var på kurs og bedriftpresentasjon 
på eurêka på tirsdag. Det var bra. 

 
Helena: Åre ble arrangert av Arrkom - tror og håper dette ble en bra tur! Vi planlegger nå Jacobinske 
som hadde påmelding denne uken. Ellers har jeg møte i morgen med styregallateamet, der vi skal 
planlegge videre - for dette er vanskeligere å få til enn det vi trodde pga vi er avhengig av endel 
pengestøtte. Ellers har jeg et møte med Online på mandag der vi skal komme i gang med planlegging av 
Låvefest. Teamet som har ansvar på Max Party er også i gang, og jeg og Maria skal gå å se på lokaler 
neste uke. 

 
Ingvild: Gjennomførte eurêka 2017! Gikk mer eller mindre som smurt. Fornøyde bedrifter som spesielt 
trekker frem den  gode servicen. Fikk ikke vært på kurset, men har bare hørt positive kommentarer. 
Skulle nok ønske et bedre oppmøte på kurset, men var bra strøm på standområdet gjennom dagen.  Sto 
på stand på stripa i forkant av eurêka. Rigget til standområdet kvelden før.  

 
Martine: Vært i Åre som var AWESOME. Hatt årsmøte, møte med eierskapsenheten i Trondheim og Sit 
generelt med reddkjellerne. Begynt med forberedelse til VT-møte neste uke mtp barnehagen. Begynt å 
planlegge slippfesten til revyen. Satt Emma i arbeid med kontorvorsene for semesteret.  

 
Silius: Skrevet litt på årsberetning og sånn, men har vært litt opptatt med eurêka, så har ikke fått gjort så 
mye 

 
Kristoffer: Har hatt webkommøte og kodekveld med komiteen, undersøkt litt om mulige etterkommere. 
Har også endelig begynt å se på stemmesystem til SKE med Stig-Martin, fått det opp og kjøre, men 
kortleserene er ikke helt optimale. Har snakket litt med Abakus om dette. Var også på eukrêka som både 
deltager og hjelper, som var flott! 

 
Ida:  Har hatt redaksjonsmøte der ansvarsfordelingen for februarutgaven ble fordelt. Valg av skribent- 
og layoutansvarlig, ønsker Eivind og Benedikte lykke til i sine nye verv. Opprettet stillingen kosesjef i 
redaksjonen for å bedre trivselen enda mer. Helene og Aurora ble enige om å dele på ansvaret i 



innkjøringsfasen. Deres første oppgave er å arrangere Nabladets 30årsdag for Atomspaltistene. 
Redaksjonen spiste middag på Lyche etter møtet. Var med på eurêka. Planlagt og gjennomført utgavens 
test.  

 
Paul: Var i are! Supert i år også. Har fulført førsteutkast av budsjettet. Gjort regnskapet fram til 
20.01.2017. Har vasket en hylle på kontoret som var full av tørket olje, ryddet i økonomi/nablashop 
skapet. Var på Eureka kurs, likte det ganske godt. Ryddet opp i malene jeg har lagt så styret byttet vil bli 
enklere. Har finalisert regnskaps malen.  

 
1 Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til Lise for åprets første plakat 
Ros til Eureka 
Ros til Åre 

3 Eventueltsaker? Alle 
 
4 Sluttdokumenter Marius 

Årsberetning, leveres før onsdag 
Erfaringsskriv skal skrives og leveres til sin etterfølger.  

5 Økonomimøte  
Like i forkant av dette møtet var det avholdt et økonomimøte for å diskutere neste års budsjett. 
Budsjettet blir sendt ut med mail i forbindelse med SKE-innkalling 

6 ReddBarna Paul 
Da Nabla ikke har tilstrekkelig overskudd til å kunne bidra med støtte til Redd Barna, har styret besluttet 
å ikke støtte ved denne anledningen. 

7 Stemmesystem oppdatering Kristoffer 
Digitalt stemmesystem for SKE er oppe og fungerende. Alle må som skal overvære og stemme på SKE 
må registrere en bruker på forhånd., samt biipes inn og ut i generalforsamlingslokalet.  

8 Eventuelt  
- Komite-kick-off Ingvild 

Ander linjer har komite-kickoff for å sette igang komitearbeid. Dette kunne også vært en  ide 
for Nabla. 

- SKE Martine 
Styrets plassering under SKE blir foran i lokalet i første del av SKE. Styret setter seg blant 
salen under valgene.  

- Moholt Barnehage Martine 
Bruksendring av Moholt barnehage er vedtatt. Er et relevant møte med VT onsdag kl 17:00 
som er vedt å møte på. 

 
 
9 Fremover  Alle 

Bedpress med CERN. 
Revyslippfest på Byggkjelleren.  

10 Kritikk av møtet Alle 
 
 

 
 

 
 



 


