Styremøte i linjeforeningen Nabla
30/09/16
Sted: Nablakontoret
Tilstede: Siv-Marie McDougall, Silius Mortensønn Vandeskog, Paul Monceyron Rørenl, Ida
Due-Sørensen, Martine Lysebo, Helena Koch Haugane, Ingvild Adhell Wankel, Kristoffer Engedal
Andreassen, Scott Bunting, Marius Mæhlum Halvorsen
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0

Runde Rundt Tastaturet
Alle
Siv-Marie:.Stått på stand under Researchers’ Night for å promotere Fysmat. Deltatt på V&A sitt
immball. Ordnet med hettegenesere. Vært på linjeledermøte. Maila med instituttet angående nytt
revylager. Tacokveeeld!
Marius: Utformet og sendt ut spørreundersøkelse angående fadderperioden og opptaket.
Scott: Har tatt opp nye komitémedlemmer. Har arbeidet med kvalifiseringa til Gløsmesterskapet. Deltok
på immatrikuleringsballet til Volvox og Alkymisten. EduCom arrangerte kurs med NumFys, om plotting
i Python og rapportskriving i LaTex, for førsteklassinger på onsdag.
Helena: Tatt opp nye komitemedlemmer. Hatt et felles møte og fordelt oppgaver hele Nablaåret 16/17.
Fått i gang et par nye prosjekt som jeg tror blir KULT! Hatt et par møter med noen i komiteen. Ellers er
planleggingen til Åre i gang, og gitt mye info til Åre-teamet. Aktivitetsdag på lørdag. Planlegger også ny
3000 meter.
Ingvild: Tatt opp og gitt opplæring til nye komitemedlemmer. Hatt vanlig BN- møte med ekstra info om
økonomi. Vært med Silius på Expert ang. mulig avtale. Spist gratis middag på Egon Solsiden. Deltatt på
V&As immball. Spist taco med resten av styret.
Martine: Tatt opp og hatt første møte med det nye kjellestyret. Fordelt stillinger og planlagt høsten.
Planlagt inn/ut. Vært på janus immball. Planlagt neste ukes ølfest med Abakus også.
Silius:  Immball til V&A. Mekket litt med makerrommet. Vært på møte med Jens fra Expert. Sikkert
svart på noen mailer. Gitt flere folk kontortilgang :D
Kristoffer: VA-immball, startet opplæringen av de nye medlemmene. Småfikser her og der. Vant også
Accenture-case på bedpres! Pluss tacokveld
Ida: Vært på Volvox & Alkymistens immball. Endelig fått sendt utgaven til trykk. Har ikke fått den
levert ennå. Håper den kommer på fredag. Hatt idémyldringskveld på Lyche med nye og gamle
Atomspaltister.
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Paul: VA-immball, meldt meg inn i revyen, jobber med å få igang nablas makerrom. Gjort økonomi
greier, sjekket at alle som tok opptaket har betalt.
Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
Ris til 4. og 5. klasse for dårlig påmelding på bedpresser
Ros til XYZ-faktor
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Ros til redaksjonen for fantastisk utgave av Nabladet
Ros til Andreas og Jonas som holdt kurs for førsteklasse.
Eventueltsaker?
Joulebohr

Alle
Helena

4. og 5. klasse på bedpres
Ingvild
Det har i det siste vært lav påmelding og lite engasjement til Nablas bedpresser spesielt blant 4. Og 5.
klasse. Dette er uheldig da det gir Nabla et dårlig rykte blandt bedriftene. De siste 6 bedpressenes bestod
av 65% 4. og 5-klassinger. Tidligere var det vesentlig fler som møtte opp. Grunn til laber deltakelse kan
være at mange i 5. klasse planlegger doktorgrad ,og finner bedpresser urelevant, samt at mange i 4.
klasse er på utveksling. Det at 3. klasse får mye av pengene kan være en grunn til liten motivasjon.
Ingvild skal lage en spørreundersøkelse, og kartlegge årsaker til denne nedgangen.
Rundtur/besøk avgangskull 2011
Scott
Rundt 20-30 stykker kommer neste helg for et nostalgisk tilbakeblikk på studietiden her på fysmat. En
del fra styret skal biddra under dette besøket.
Expert
Silius
Ønsker at vi skal blæste for en handlekveld i semesteret. Dette vil gjøre at vi får innkjøpspristilbud disse
kveldene. For denne avtalen skal vi få en prosjektor. Flertallet i styret ønsker å gå inn for dette tilbudet.
Regler for bruk av projektor skal bli diskutert ved en senere andledning
GLI representant
Helena
Ella i arrkom har nå blitt Nablas GLI-representant
Linjeledermøte (til info)
Siv-Marie
Nøkkelpunkter fra møtet: Noen bedriftskontakter opererer med andre retningslinjer enn andre linjers
bedriftskontakter. Linjelederne forsøker å komme til en løsning om gagner alle linjeforeningene.
Berging og stjeling fra andre linjeforeninger skal ikke være greit. Workshop rundt fremtidens campus er
11. Oktober kl 17:00.
Inn/ut (fotball og “åpen invite”)
Siv-Marie
Det har vært noe misnøye med tanke på På denne posten var det en del ulike meninger i styret. For denne
gang åpnes også arrangementet for interessegrupper, men saken skal videre diskuteres for fremtidige
INN/UT
Eventuelt
Alle
Joulebohre
Påmeldingen åpnes først for komitemelemmer, før den dagen etter vil åpne for alle komponenter.
Fremover
Alle
INN/UT i kveld
Kvalik til gløsmesterskapet.
Kritikk av møtet

Neste styremøte:
Fredag 07.10.16 kl. 14:15.
Sted: Nablakontoret

Alle

