
Styremøte i linjeforeningen Nabla  
31/01/17 

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: Planlagt SKE - forberedt lovforslag, dagsorden m.m. Fiksa nablashop-bilde. Workshop 
pensjonistkom. 

 Marius: Har på workshop for nablas kommende oldis-komite.  
Scott: Har begynt å skrive årsberetning. 
Ingvild: Hatt lunsjmøte i BN med gjennomgang av eurêka. Deltatt på workshow ifm. “pensjonistkom”. 
Martine: Vært på pensjonistkomiteeworkshop. Planlagt workshop i reddkjellerne hvor vi skal bestemme 
hvordan barnehagen som nå blir et utested skal driftes. Planlagt praktiske detaljer rundt slippfesten til 
revyen på lørdag. 
Silius: Har vært på workshop om ny gamliskomité, samt blitt ferdig med siste handlekveld som var 
avtalt. 
Kristoffer: Var på workshop om gamliskomitee her også, begynt å skrive årsberetning. 
Ida:  Planlagt midtsidebildetagning. Skrevet årsberetning. Jobbet med tekster og andre spennende idéer 
til jubileumsutgaven.  
Paul: Kalt inn til MVA/budsjettmøtet med de andre økonomiansvarlige i nabla. Har jobbet med 
budsjettet og erfaringsskriv. 

 
1 Godkjenning av dagsorden Alle 
2 Ris og ros Alle 

Ros til plakater. 
3 Eventueltsaker? Alle 

- Kjøleskap Silius 
4 TP Ingvild 

Vi har fått mail fra teknologiporten angående samarbeid. Vi har diskutert, og skal diskutere saken videre 
for å etablere Nablas standpunkt i denne saken.  

5 NFK 2017 Scott 
Nabla har mottatt invitasjon til NFK som avholdes i Bergen denne våren. Det står i Scott sin 
stillingsbeskrivelse at han skal arrangere tur for nablakomponenter dit. Scott har har sendt mail til 
institutt for fysikk i håp om støtte. Hva påmelding angår skal Scott ordne på best mulig måte. 

6 Budsjett siste gjennomgang Paul 
Neste økonomiår inkluderer også posten jubileumspost. Denne posten settes til 22 000,-. Dette er en sum 
for å ha noe midler slik at man kan igangsette forberedelsene til Nablas 75.årsjubileum. Ved det forrige 
jubileet ble det skrevet bok, arrangert fester. Denne summen skal gi rom for slike prosjekter. 

7 Eventuelt Alle 
- Kjøleskapet. Silius 

Vi anskaffer kjøleskap i tilsvarende dimensjoner det vi allerede har. Silius ordner og mailer 
med Expert. 



- Blesting til SKE. Siv-Marie 
Blesting vil skje 14. Februar for 1. og 2. Klasse i fagene ElMag og kvante. 3. Klasse blester i 
egne forelesninger.  

8 Fremover  Alle 
Slippfest  

 
9 Kritikk av møtet Alle 

 
 

 
 

 
 


