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Forord ved Nablas leder
Styreåret 20152016 nærmer seg slutten, og det er har vært et veldig innholdsrikt og aktivt år for
Nabla.
Året begynte med gjenopprettelsen av nestlederstillingen, og en Planckuke som fikk vist Nabla fra
mange gode sider og samlet komponenter i selskapelig sammenheng.
Hovedfokuset for min del har gjennom året vært å støtte opp om det sterke samholdet i
linjeforeningen og den etterhvert ganske velutviklede Nablakulturen. Fellesskapsfølelsen,
opplevelsene og menneskene man møter i det samfunnet som Nabla er, er det som har motivert meg
til stadig mer engasjement de siste åra, noe jeg har inntrykk av at jeg på ingen måte er alene om.
Komitéledermøter ble innført for å øke kommunikasjonen med undergruppene som ikke er
representert i styret, og personer med særlig ansvarsfulle verv fikk muligheten til å representere Nabla
på immball og andre eksterne arrangementer. Sistnenvte er i ferd med å utvikle seg til en mer definert
gallastillingsordning. Nablas aktivitet på sosiale medier har økt betraktelig, noe som både
dokumenterer foreningens aktiviteter, synliggjør fysmat og Nabla, og engasjerer komponentene.
Nablaeffekter (gensere) har blitt veldig populært, og er for tiden veldig synlige i de fleste data og
lesesaler i Realfagbygget. To nye æreskomponenter ble utnevnt, Kristoffer Hunvik og Alexander Edin
Varegg. Disse ble utnevnt på Immatrikuleringsballet for å skape en festlig, men fortsatt høytidelig
ramme, og forhåpentligvis inspirere andre medstudenter til ekstra engasjement.
Med en kulturutvikling har det også oppstått sterkere ønsker om å systematisere og tilgjengeliggjøre
Nablas historie, så den gjengse komponent lett kan finne ut hva slags tradisjoner vi er en del av, og
sette dagens utvikling inn i et perspektiv. Dette ser ut til å bli et omfattende arbeid, men det er pr. i
dag igangsatt i form av en digitalisert samling av gamle utgaver av Nabladet.
Samarbeidet med andre linjeforeninger har blitt tettere, spesielt med våre naboer i NTgangen. Vi
stiller stort sett mannsterke på hverandres arrangementer, og NTlederne har jevnlige møter, noe
kalendervisningene i desember ble et resultat av. Dette er det første store samarbeidsprosjektet
mellom alle seks foreningene, og det ser ikke ut til å bli det siste.
Det har vært spesielt gøy å jobbe med et effektivt og entusiastisk styre som alle har stått på ekstra for
å gjøre mest mulig ut av sine verv og jobbet for å gjøre Nabla til et trivelig sted å være for så mange
fysmatstudenter som mulig. Det har vært mange møter, mange diskusjoner, mange meninger, mange
sene kvelder og noen tidlige morgener, men det jeg tror vi først og fremst sitter igjen med er nye
vennskap, ny lærdom og masse ny inspirasjon. Kontoroppussingen i januar ble et stort prosjekt og en
teambuildingøvelse som engasjerte hele styret, og vi håper det «nye» kontoret vil være en god
samlingsplass for komponenter i mange år fremover.
Generelt har det blitt mer og mer aktivitet i linjeforeningen det siste året. Det har vært en glede å følge
med på at enkeltpersoner og grupper skaper helt nye former for aktivitet i foreningen, og med det
inspirere til enda mer nyskaping. Førsteklasse har vært særs aktive og ivrige i alle deler av Nabla, noe
som lover godt for fremtiden og gjør det ekstra gøy å bruke tid på linjeforeningen også for de eldre.
Fritidstilbudene er mer varierte enn noen gang, og det ser ut til at antallet komitéer og
interessegrupper skal fortsette å øke.

Etter to ekstremt givende år i Nablastyret vil jeg rette en stor takk til alle medstyremedlemmer, alle
andre jeg har jobbet med i Nablas forskjellige komitéer, og alle som generelt engasjerer seg og møter
opp på arrangementer. Det er dere som gjør Nabla til den fantastiske linjeforeningen den er i dag.
Til slutt vil jeg takke for meg. Det har vært en unik opplevelse å være leder for Nabla. Ønsker dere
lykke til videre. Håper foreningen vil fortsette å vokse.
Skrevet av Petter Evju Skanke, leder 20152016

Nablastyret 20152016
Styret ble valgt ved Store Kanoniske Ensemble 18.02.2015.
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Styrets aktiviteter i året som har gått
Styret har hatt møter én gang i uka, og øvrige ledere for komitéer og interessegrupper har blitt invitert
ca. én gang i måneden. På møtene har vi lagt fram forslag og saker, diskutert, tatt avgjørelser, planlagt
og orientert. Mye har også blitt tatt på mail, Facebook og Slack.
Komitéopptak med tilhørende infomøte, kranglemøte og Inn/utfest har blitt gjennomført på vår og
høstsemesteret, og det må nok en gang trekkes frem at førsteklasse stilte imponerende sterkt på
høstens opptak.
Det har blitt gjennomført medarbeidersamtaler mellom leder og hvert styremedlem i løpet av vår og
høstsemesteret. Dette ble gjort for å følge opp hver enkelt person i styret, både med tanke på
arbeidsoppgaver og trivsel.
Kontortid har blitt arrangert to ganger i uka med vafler og kaffe. Kontoret er fortsatt mye i bruk, og
flere har tilgang nå enn noen gang før.
Styret har hatt flere sosiale sammenkomster gjennom året, i form av kosekveld og
planckleggingskveld, i tillegg til at vi har representert Nabla på immatrikuleringsball, jubileer, revyer
og andre arrangementer.
Tradisjonene med Joulebohrinnslag og Joulekort har blitt fulgt, og vi sender nå utfordringen videre til
neste styre. Ekstra muligheter til å være kreative fikk vi gjennom den vellykkede julekalenderen på
nabla.no i desember.
Skrevet av Petter Evju Skanke, leder 20152016

Nestleder
Under følger en kort oppsummering av hva jeg har gjort som nestleder i styreåret 2015/2016
Nestleders jobb har i år vært å (sammen med leder) ha oversikt over linjeforeningsaktivitet, bidra
under arrangementer i regi av Nabla, ta for seg oppgaver som ikke direkte faller inn under en annen
komité, ta hånd om mails, og ha hovedoppsyn med planlegging og gjennomføring av 17.mai og
Planckuka.
17. mai 2015:
Hjalp til gjennom servering ++ under 17. maifrokosten til Nabla. Hadde ansvar for
bussene som hentet komponenter fra Tempe til byen. Ordnet arrangementene på Facebook og
nabla.no. På denne tiden var det enda ikke bestemt at dette skulle være nestleders ansvar, så styret
(med arrsjef i spissen) tok seg av dette.
Deltok på «
14 pils og en pizza
»kurs med SiT. Det var et kurs der faddere og linjeforeningsfolk ble
invitert til å delta på en slags workshop som omhandlet det at SiT ønsket å fremme alkoholfokusfrie
arrangementer i fadderperioden. Mye bra som ble sagt der, godt kurs!
Var med på å skrive «
for nye studenter
»teksten som nå er på nabla.no, og skrevet om teksten om
Nabla på ntnu.no.
Jeg undersøkte 
koppeprosjektet
. Det er fullt gjennomførbart, men slik kontoret så ut da var det ingen
god løsning for oppbevaring. Oppdatering etter kontoroppussing: Kontoret er nå lagt opp til å huse
langt mindre mikkmakk. Det gjør at det å oppbevare 100 kopper blir noe upraktisk, og muligens
uhygienisk. Lagt på is for nå.
I sommer organiserte jeg ei k
ull15facebookgruppe
i håp om å få ut informasjon om
«blikjentgrilling» til så mange som mulig. Det kom uhyre mange mails i sommer ifm. skapklipping,
siden det sto på alle lapper at mails kunne sendes til nestleder, i stedet for sekretær.
Deltok på tilnærmet alt i 
fadderperioden
, var selv fadder. Supereffektiv måte å fremme Nabla til de
nye studentene, må smi mens jernet er varmt. Hooke dem før Samf tar dem.
Vi inførte 
Slack
som kommunikasjonsmedium for styresaker. Sterk forkjemper for det, har gått inn
for å bruke det aktivt.
Hjalp til på 
skapklipping
, både med opphenging av lapper, klippingen, pakking i poser, merking med
skapnummer, og å hjelpe folk å finne igjen ting som var blitt tatt. Dette ble en stor jobb, og vil
forhåpentligvis bli lettere for neste sekretær.
Organiserte 
motivasjonsforedrag
med Haakon Bakka og Øyvind Hetland for førsteklasse i høst.
Ordnet Nablas offisielle 
Gobi 
med Gobigutta. Fikk også på plass adminkontoer for Gobien.
Har to ganger 
vikariert for Petter
på linjeledermøte.

Deltok på 
evalueringsmøte
med SiT Kafé.
Ikke direkte relatert til mitt verv, men 
har representert og fremmet fysmat
både på klassebesøk,
campusbesøk, elevkveld med ENT3R, og som admin på «NTNU neste stopp».
Sosiale medier ++
: Har postet en del ting fra Nablaface, i tillegg til å opprette en Twitterkonto.
Har sendt ut 3 (?) nyhetsbrev dette året. Eksperimenterte litt med format og innhold, men det stoppet
opp da UKA begynte. Det var absolutt ingen som etterlyste det, noe som tyder på at det kanskje ikke
var så nødvendig å sende det ut. Føler vi har fått en erstatter i det at mye publiseres fra Nablas egen
Facebookside, det lages arrangementer både på Facebook og nabla.no, og det blestes i
kullgruppene/forelesning for de virkelig store arrangementene.
Sto på stand for 
TVaksjonen
, og dro ned til Torget for å overlevere pengene. Superkult!
Var 
guide
for 00kullet på Gløs en dag, i tillegg til å underholde dem en kveld på kjelleren. Veldig
artig å få innblikk i Nabla for 1015 år siden!
Juleverksted med grøt
: Jeg organiserte grøten. Fikk Bunnpris Tyholt til å bestille inn grøt i
4kgposer (ble sabla billig slik, og bedre enn fra SiT!), og organiserte nok kokeplater og gryter og folk
til å varme det opp. Vil si det ble suksess!
Kontoroppussing
: Viet en hel helg til å hjelpe med å få i stand kontoret! Hadde overordnet ansvar for
gjengen som jobbet på Gløs (hovedsaklig maling + skruing ) mens den andre gruppa tok IKEA.
Planckuka
: Har hatt overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av Planckuka. Per nå er det
tre uker til Planck, så jeg kan ikke si noe enda om hvordan det gikk eller hva som skjedde, men vi
sikter på at det blir magisk!
17. mai 2016
: Begynt å kikke rundt etter lokale så vi kan gjenta suksessen fra i fjor. Ønskelig å finne
et lokale i/nært byen, og dermed evt spare oss utgifter til buss fra location til midtbyen. Mye av
organisering/ansvar her vil mest sannsynlig falle på neste nestleder.
Så og si ingen 
mails
har gått ubesvart dette året. Det er en klar forbedring fra i fjor, og en
undervurdert achievement. Har omtrent hver uke gått igjennom alle mails for å se at ingenting har blitt
glemt, deretter svart på/tatt hånd om henvendelser som ligger innenfor mitt maktområde, og evt gjort
andre styremedlemmer oppmerksomme på mails de burde se til.
Har i tillegg dette året representert Nabla på blant annet følgende arrangementer:
VÅrgangsfest
Teaterlosjen 2 år
Hyttevakt for Online på Studenterhytta
Placebo immball
HC immball
V&A immball
Lipton 2 år

EMIL og Placebo bryllup
Aarhønen 103 år
Takk for en fint styreår!
Anne HolstDyrnes,
Nestleder 2015/2016

Sekretær
Fadderperioden
Det er fra og med fadderperioden 2014 sekretærens ansvar å arrangere fadderperioden som er
førsteklassingenes første møte med studentlivet. Formålet med fadderperioden er at førsteklassingene
skal bli godt kjent med Nabla, NTNU og Trondheim, i tillegg til hverandre. Det har også i år blitt
tilbudt et variert program, noe bredden i utvalget av faddergrupper representerte godt. Tradisjon tro
valgte førsteklassingene, som eneste linjeforening, sin egen gruppe og vi kunne med dette tilby en to
ukers lang opplevelse skreddersydd hver enkelt.
Omtrent 100 fadderbarn, 92 faddere og et ukjent antall beste, olde og tippoldefaddere deltok, og med
Tekna og Samarbeidsforum som sponsorer kunne vi tilby en større bredde i arrangementene. Et lite
utvalg av arrangementene som ble arrangert er: Blikjentgrilling på festningen første søndagen, med
godt oppmøte av både kommende fadderbarn og faddere. Komigangdagen i regi av
NTNU/Studentservice hvor Nablastyret sto på stand utenfor kontoret med timeplaner, kalendere,
program for de kommende ukene, kake, vafler, kaffe og annen nyttig informasjon. I år var været med
oss og den tradisjonsfylte Blåturen ble gjennomført i strålende solskinn med både bading, Nablaquiz
og en forsvunnen Websjef. Første møte med kjelleren ble på blikjentfesten kvelden før valget av
faddergruppe sto for tur, og de største opplevelsene av kjelleren ble gjennom langåpent togaparty,
Jenterølpe og Guttekakefest, og ekte Trønderfæst. Barrierer ble brutt, baconlukt spredt, riktig kjekke
gutter i dress dukket opp, barske jenter brøt håndbak og Trønderrock kunne høres på lang avstand.
Sportslige arrangementer som Bumperz i Dødens dal, fotballcup med Reka, og
faddergruppearrangerte arrangementer som turer, treningsøkter og gokart bidra til godt mangfold. I
tillegg ble mange mindre arrangementer arrangert, som bl.a. bartilbar og filmkveld.
Det rettes en stor takk til alle faddergruppenes innsats, fadderkom og Nablastyret. Fadderperioden
2015 ble en stor suksess takket være dere, det fine været og den uendelige mengden engangsgriller.
Sekretær
Etter fadderperioden ble det også i år arrangert opptaksprøver for de nye komponentene. Vi opplevde
at balansegangen mellom å gi dem en litt krevende ferd, og en artig opplevelse ble innfridd, noe som
var hovedfokus i år som i fjor. En smerte og pressefri affære også i år, til tross for kongelig besøk
samme dag. Alle poster ble holdt rundt skolens område, men det løste seg godt tidsmessig tross lange
avstander. Gruppene ble sendt parallellt i hver sin retning rundt løypen, noe som kuttet ned tiden
vesentlig, og med dette også kulden. Været var derimot strålende, noe som komponentene dro god
nytte av.
Bokskapene har også vært mitt ansvarsområde. Der må jeg virkelig takke styret og andre frivillige
hjelpere, da dette ble en enormt stor jobb! Vel 250 skap ble klippet, bokskapsiden gjort litt krassere og
ikke minst retter jeg en enorm takk til ProKom for produksjon av en fantastisk brukervennlig video!
Håper at neste års sekretær har en betydelig mindre arbeidsom jobb i vente.
Den mer tradisjonelle delen av rollen som sekretær er å skrive møtereferater og generelt forberede
ethvert møte med sakslister, kaffi, og en gang i blandt noe godt attåt. Det er også sekretærens ansvar å
holde kontoret med rekvisita som kopper, kaffe, vaffelrøre og andre nødvendigheter til kontortidene.
Dette må gjøres regelmessig! Og i år kan vi alle også skryte av å ha pusset opp kontoret totalt!

Marie Hansteen, sekretær/faddersjef perioden 2015/2016.

Arrangementskomitéen
Etter SKE 2015 kom jeg inn i en komité med mange erfarne, samt relativt nye arr.kommere. På
fellesmøte ble økonomiansvarlig valgt, Norunn A. Wankel, og teamgrupperingene diskutert. Jeg
bestemte meg raskt for at jeg ønsket et redusert antall i komitéen. Etter 2 år som arr.kommer, syntes
jeg vi var for mange og at hver person fikk for lite ansvar, som igjen fører til mindre
tilhørighetsfølelse. Så ved semesterstart høsten 2015 sendte jeg mail til gamle arr.kommere som jeg
selv ikke hadde hatt på intervju, og bad om et “motivasjonsbrev” om de ønsket å fortsette. Dette,
sammen med normalt frafall, førte til en redusert komité, klar til å ta opp nye komponenter utover
høsten.
Imm.ballet ble gjennomført på Samfundet, 2. september 2015. Med en rekordhøy deltakerliste på 270
personer (235 året før), hadde vi en helaften med Gravitones, Koreolis, NWA, Nablarevyen og flotte
taler.
Etter å ha søkt, og fått, støtte fra Frifond til griller/ved, kunne prisen på UFOturen reduseres. Dette,
samt god blest, førte til en full buss til Hessdalen. Et kult arrangement, dog dårlig vær (kaldt!).
Juleverksted ble arrangert i kjent stil, med kjempegodt oppmøte.
JouleBohret ble i år åpnet for alle, ikke bare frivillige i Nabla. Dette ble vedtatt på et
komitéledermøte, og hadde flere argumenter for. Med de nye komitédaljene på anmarsj, og uklare
definisjoner av en aktiv komponent, ser en det unødvendig å ekskludere de som ikke er frivillige.
Enstemmig. Festen ble holdt på Haubitzmagasinet som året før, med 125 deltakere (100 året før).
Åre ble arrangert av et kreativt team, med flere aktiviteter i regi av arr.kom enn før i Åre. Ikke helt
full påmeldingsliste, men vi fikk knallgod respons, så håper på godt «rykte» til neste år.
De XVII Jacobinske vinterleker blir arrangert igjen på Studenterhytta etter suksess der i fjor. I år med
større fokus på lekene, håper på større deltakelse/engasjement rundt lagene.
I fjor hadde arr.kom to arrangementer i Planckuken. De ble gjennomført relativt likt, med OK
deltakelse på begge. Vi hadde på første Planckleggingsmøte som mål å kun ha ansvar for et
evenement. Dette for å få større fokus på Max Party, at vi feirer Nablas bursdag, og for å øke
deltakelsen. Vi har leid et kult lokale (Duedalen) og er spente!
Nytt samarbeid med Online om låvefest 22.april 2016. Potensiell tradisjon? Gode erfaringer tidligere
med denne linjeforeningen med å være hyttevakter for hverandre på Studenterhytta. Viktig å
videreføre samarbeidet.
Strukturen i arr.kom er mindre grupper for de ulike arrangementene. Jeg har hatt problemer med å
skape en samfølelse i komitéen, da alle jobber med ulike prosjekter. Jeg vil anbefale neste arr.sjef å ha
dette i bakhodet, og satse mer (tidlig) på internfester for å skape bedre samhold i gruppen.

Til neste år, om Moholtkjellerne forblir stengt, ser vi for oss et sterkere samarbeid mellom arr.kom
og «kjellerstyret». Det vil da bli viktig å beholde de uformelle, jevnlige sammenkomstene vi hadde
på kjelleren, ved å finne alternative lokaler. Kanskje mulig med samarbeid med Duedalen?
Det er allerede med et nostalgisk smil at jeg forlater vervet som arr.sjef. Tusen takk for et fantastisk
år. Jeg har lært, jeg har vokst. Jeg har vært fortvilet, stresset og glad. Og jeg har blitt så glad i
Nabla! Takk for meg,
Andrea
Medlemmer
Andrea Høeg (leder)
Norunn Ahdell Wankel (økonomiansvarlig)
Maria Killingberg
Eivind HaugWarberg
Kristian A. Ruud
Helena Koch Haugane
Ingvild Uri Hageberg
Ingeborg Hamnes
Maiken Johnsen (ut høst 2015)
Erik Voldsbekk (ut høst 2015)

Bedriftskontakten Nabla
Bedriftskontakten Nabla, heretter kalt BN, består per dags dato av tre komiteer; Bedkom, eurêka og
Hovedsamarbeidspartnergruppen (heretter kalt HSP).
BN har i år hatt en ledergruppe bestående av BNleder, Bedkomleder, eurêkaleder og
økonomiansvarlig. Vi har sammen koordinert opptak, sosiale arrangementer innad i komiteen samt
jobbet på tvers av komiteene med feks sommerjobbkatalogen.

BNleder: Olve Lyngved Ødegård
Har det overodnede ansvar og oversikt over det som foregår i BN, samt ansvar for progresjon og
videreutvikling. BNleder har også ansvar for å få på plass en hovedsamarbeidsavtale for Nabla. I
tillegg er BNleder styremedlem i Nabla.
BN lederen tar seg også mye av kontakten på tvers av linjeforeningen samt andre næringslivsrettede
aktiviteter som ikke faller direkte inn under Bedkom eller eurêka. BNleder representerer Nabla i
Linjesamarbeidet.

Økonomiansvarlig: Erik Hide Sæternes
Tar seg av økonomien til hele BN. Skal sette opp budsjett og føre regnskap, samt betale regninger og
sende ut fakturaer til bedrifter. Deltar på månedlige økonomimøter.
Bedkom
Bedkomleiar: Stine Linn V. Skjerven
Har ansvaret for den daglege drifta av bedriftskomiteen. Dette innheld å kalle inn til møter ein gong i
veka, og ha ansvar for dei ulike bedriftspresentasjonane. Har også hjelpt til med
sommarjobbkatalogen, i tillegg til personleg kontakt med bedrifter.
Komiteemedlemmer Bedkom
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kristian Ruud
Frida Bruun
Maiken Johnsen
Shahzeb Syed
Jørgen Riseth
Tarjei Heggset
Knut Helland
Abeera Akbar (til vår 2016)
Min Su Kim (til haust 2015)
LeifAndre Bjerkeli Jensen (til haust 2015)

Oversikt Bedkom
Det har vore ein grei haust for bedkom, og så langt ser det ut til å bli ein fin vår også for bedkom.
Hausten bestod av sju bedriftspresentasjonar, noko som er ein mindre enn førre haust. Likevel må det
nemnast at grunna oljeindustrien sin nedgang, har færre bedrifter vore ivrige på å bruke pengar på
bedpres. I tillegg har det vore litt store utskiftningar av medlemmer i løpet av hausten, grunna ein del
som slutta i løpet av våren 2015 og hausten 2016. Da forsvinner nokre bedrifter i overgangen til nye.
Med tanke på våren ligger me så langt an til fem bedriftspresentasjonar. Dette er same tal som i fjor,
så her ser me oss nøgde, til tross for at ein oppgang frå i fjor hadde vore ønskjeleg. Ein del av desse
bedriftspresentasjonane er i samarbeid med andre linjer, og da spesielt Timini som me deler
inntektene likt med. Bedrifter dette gjelder er Accenture, SEB, Schlumberger, IFE og Silicon Labs.
Dette gjer at me får ei fast inntekt frå desse bedriftene kvart år, noko me har sett på som ei ganske bra
ordning.
Elles håpar me på å få til ein bedriftspresentasjon med Nordea og SEB dette semesteret ettersom me
førebels er i prat med desse om å få til noko.
Me har også fortsatt frå i fjor med å sende ut tilbakemeldingsskjema både til bedrifta og dei
deltakande studentane etter ei bedriftspresentasjon. Dette har blitt sett på som positivt både for oss og
bedrifta. Det er no lettare å få oversikt over kva folk ønskjer av ei bedriftspresentasjon, samt kva
bedrifta synes om vårt arbeid på sjølve dagen.
Det har tidlegare vorte diskutert å innføre ein informasjonsansvarleg i bedkom, som kan styre med
både stillingsannonsar, tilbakemeldingsskjemaa, samt skrive møtereferat etter møta i bedkom. Dette
har me endeleg fått til, og føler dette har vore ei grei ordning så langt. Denne stillinga fekk også i
oppdrag om å ha hovudansvar for sommarjobbkatalogen.
Det har førebels vore lite middagar på byen etter bedriftspresentasjonane, noko me ser på som meir
ønskejeleg. Me har gode avtalar gjennom bookingansvarleg Geir Arne og Egon, men har ikkje fått
nytta desse noko særleg ettersom bedriftene er meir ivrige på å ha alt på Gløshaugen. Til seinare bør
ein prøve å overtale bedriftene til å ha middag på byen, ettersom dette trekker fleire studentar, og elles
fører til ei hyggjelegare atmosfære.
Økonomi Bedkom
Inkludert med bedriftspresentasjonane som kjem utover våren, ligg bedkom på eit overskot på rundt
80 000,. Meir nøyaktig tal er vanskeleg å kome med no før alle bedriftspresentasjonar er haldt.
Bedriftspresentasjonar 2015/16
Bedrift

Dato

Ansvarleg

Accenture

03.09

Timini

McKinsey

03.09

Bindeleddet

BEKK

17.09

Abakus

BearingPoint

24.09

Nabla

Yahoo

28.10

Nabla

Kommentar

Til tross for at Bindeleddet ikkje betalar
blæstegebyr, fekk me 500, for dette

Silicon Labs

04.11

Timini

Nordea

05.11

Nabla

IFE

03.02

Timini

CERN

04.02

Nabla

If

08.02

Nabla

Norsk Regnesentral

10.02

Nabla

McKinsey

18.02

Nabla og
Bindeleddet

Simula

01.03

Online

Boligkjøperkurs

eurêka
eurêkaleder: Kristian HoleDrabløs
Har ansvar for å planlegge og gjennomføre eurêka, FysMat sin egen karrieredag. Har jevnlige møter
med eurêka og har ansvar for at bedrifter blir kontaktet tidlig, booking ordnet og alt hva som trengs
for at alle oppgavene til eurêka blir gjennomført. Har også vært i personlig kontakt med bedrifter.
Komiteemedlemmer eurêka
●
●
●
●
●
●
●
●

Inge Dovre Sætherø
Marian Helcl Øverli
Erik Arne Huso
Sivert Selnes
Hans Olav Vogt Myklebust
Ingvild Ahdell Wankel
Julie Røste
Lena Døsvik

Oversikt eurêka
eurêka ble for 6. gang gjennomført med suksess. Det har blitt jobbet knallhardt fra
komiteemedlemmene, og bedrifter, studenter og arrangør er strålende fornøyde. Vi setter stor pris på
at 3. klasse var så flinke til å hjelpe til på selve dagen; uten dere hadde dette aldri gått. En stor takk
rettes også til alle studentene som var med på arrangementet. En takk rettes også til Prokom for en fin
promofilm, samt fotografering under eurêka.
Årets eurêka hadde 10 deltagende bedrifter, noe som er en nedgang på hele 7 bedrifter. Dette er i seg
selv en liten katastrofe, men sett i lys av nedgangstidene i næringslivet så er det ikke så gale. Som
leder for eurêka var det et personlig nederlag at vi ikke bikket 15 bedrifter, men det er ikke så mye en
kan gjøre når bedriftene ikke ønsker å delta. Gjennom å periodisere ringelistene, sette et krav på nå
disse spesifikke åtte (prioriterte) bedriftene på en fire ukers basis, hadde jeg et håp om at det skulle

føre til større rekrutering, noe som viste seg ikke å stemme. Jeg mener fortsatt at en periodisering er
lurt, komitémedlemmene gjorde det de skulle, men omstendighetene i næringslivet kunne vi gjøre lite
med. Ringekapasiteten til eurêka var tilstrekkelig, det er viktigere å prioritere bedriftene på
ringelistene og nå alle disse, enn å rase igjennom mange bedrifter som man anser lite trolig til å delta
på eurêka. Fra fjoråret ble det foreslått at det kunne være lurt å promotere oss på en annen måte enn
«karrieredagen til sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk». Men er det noe lurt? Er det ikke
FysMatere vi er? Er ikke det å gå på Fysikk og matematikk et kvalitetstegn?
Årets eurêka ble i år arrangert på en tirsdag. Fra fjoråret ble vi oppmerksom på at onsdager er en svært
uheldig dag å arrangere på iom at 4. klassingene har EiT hele onsdagen.
Middagen ble i år avholdt i Realfagkantina som i fjor. Kvaliteten på maten kan diskuteres, men
stemningen under middagen var god. Dessverre var det bare én bedrift som deltok på middagen,
Kongsberg Gruppen. Til neste år må det formidles bedre til bedriftene at de har mulighet til å delta på
middagen, vi må få frem at de kan tjene på å delta.
I år, etter å vært obs på det fra i fjor, ble det ingen represalier fra NTNU Byggsikring mtp brudd på
reglementet for brannsikring.
Økonomi eurêka
Før årets eurêka ble prisene justert, det ble også mulig å kjøpe det populærvitenskapelige foredraget.
Det er mulig at prisøkningen var med på å skape den store nedgangen i antall deltagende bedrifter.
Det populærvitenskapelige foredraget ble solgt, noe som resulterte i en fortjeneste på 12 500 kr, samt
at en slipper utgifter rundt å skaffe foredragsholder. eurêka hadde i år ingen hovedsponsor, og mistet
dermed 10 000 kr. Middagen var noe dyrere enn i fjor (vi fikk rabatt på drikkevarer da noen av dem
var utgått på dato). Den største reduksjonen av inntekter kommer fra antallet bedrifter som deltok, noe
som gjenspeiler at vi ikke fikk solgt alle bedpressene. Tentative beregninger anslår at eurêka går med
et overskudd på ca 120 000 kr, noe som er en nedgang på 60 000 kr fra i fjor.
Deltagende bedrifter eurêka 2016
Bedrift
DNVGL
Teknova
Safetec
Visma
Kongsberg Gruppen
Gjensidige
Norsk Tipping
BearingPoint
Schlumberger

Kommentar

SINTEF
Tekna

Gratis stand, stilte med jobbsøkerkurs

Samt stilte Institutt for fysikk og Institutt for matematikk opp.

HSP
HSPleder: Olve Lyngved Ødegård
Hovedansvaret for å sørge for at Nabla har en hovedsamarbeidspartner. Ansvar for å sette sammen en
HSPkomitee, innkalle til møter, og revidere hovedsamarbeidstilbudet rettet mot aktuelle bedrifter.
Har også ansvaret for å komme i kontakt med bedrifter selv.
Komiteemedlemmer HSP:
●
●

Eirik Lykkedrang Vestgren
Erik Hide Sæternes

Oversikt HSP
Pga manglende engasjement fra CMR sin side angående deltagelse på BN sine arrangement, ble
arbeidet med å finne en ny HSPbedrift satt i gang sent i oktober 2014. Tilbudsskrivet ble endret litt,
og forslag til aktuelle HSPbedrifter ble satt opp. Men pga eksamenstid og juleferie ble ikke ringingen
satt i gang for alvor før sent i januar 2015.
Ettersom CMR ikke var interesserte i tilbudet lenger, har arbeidet gått ut på å kontakte bedrifter som
blir sett på som potensielle hovedsponsorer basert på økonomiske ressurser og tidligere samarbeid.
Pga nedgangstider generelt har dette vist seg å være meget vanskelig. Bedrifter ble kontaktet i to
omganger, en før og en etter sommeren, men ingen avtale ble inngått. Et tilbud ble gitt ved utgangen
av CMR sin avtale, men beløpet som ble foreslått fra bedriften var vesentlig mindre enn tidligere
avtale og det ble dermed satset på å få til en større avtale med en annen bedrift istedenfor.
I skrivende stund har vi ingen HSPavtale for det kommende året.
MÅL 20152016
1. HSP til Nabla
 Ikke oppnådd
2. Flere arrangementer med bedkom. Det gjelder å få tak i nye bedrifter, dvs bedrifter vi ikke har
samarbeidet med tidligere
 Delvis oppnådd. Vi har i år samarbeidet med enkelte bedrifter som vi ikke har samarbeidet
med tidligere. I tillegg ble det holdt et boligkjøperkurs som en del av planen om litt andre
arrangementer enn bare bedriftspresentasjoner. Allikevel har ingen av disse gjort opp for
bedriftene som ikke lenger er interesserte.

3. Større eurêka i 2016. Også her er nøkkelen å få tak i flere nye bedrifter, ringestrategien må
endres. Ca. 25 bedrifter må til for å kunne dele standområdet til eurêka i 2 like gode deler
 Ikke oppnådd
4. Karriereside på nett
 Ikke oppnådd
5. Mer samarbeid mellom bedriftskontakter ved andre linjeforeninger
 Delvis oppnådd. Det ble startet et samarbeid med Timini og HC om å kontakte spesielt
bedrifter som retter seg mot studieretningen Biofysikk og medisinsk teknologi. Det har
imidlertid vist seg at disse bedriftene mangler økonomiske ressurser til å delta på noe særlig
av bedriftspresentasjoner, etc. I tillegg ble det inngått en samarbeidsavtale om IFEbedpresen
som tidligere hadde en rotete struktur og et samarbeid om å prøve å gjenoppta kontakten med
bedrifter som ikke lenger deltar på våre arrangementer. Kort oppsummert: Det har blitt
samarbeidet bra med andre linjeforeninger, men det har gitt lite resultater.
6. Mer promo av fysmat som studie. For å få flere nye bedrifter må fysmat promoteres som de
beste problemløserne på NTNU
 Oppnådd. Her har ProKom gjort en fantastisk innsats med blant annet promoteringsvideoen
til Eurêka.
MÅL 20162017
1. HSP til Nabla
2. Flere arrangementer med bedkom. Det gjelder å få tak i nye bedrifter, dvs bedrifter vi ikke har
samarbeidet med tidligere, samt å prøve å gjenoppta kontakten med tidligere bedrifter vi har
samarbeidet med
3. Større eurêka i 2017. Ca. 25 bedrifter må til for å kunne dele standområdet til eurêka i 2 like
gode deler, men 15 bedrifter blir sett på som et mer realistisk mål
4. Karriereside på nett
5. Slå sammen Bedkom og Eurêka til en samlet komitè og gå over til en lederstruktur med en
BNleder og en nestleder for å oppnå bedre informasjonsflyt og fordeling av ressursene
6.
Til studenten
Når det kommer til arrangementer som BN holder gjennom året vil jeg oppfordre så mange som mulig
til å stille på disse. Spesielt eurêka ser jeg på som noe obligatorisk for alle studentene på FYSMAT.
Pågang på standområde og kurs er viktig for at eurêka skal kunne bli større og bedre. Så dersom du
går på dette som førsteklassing vil det gi ettervirkninger det året som du selv skal på ekskursjonstur.
Denne dagen er en unik mulighet for deg som student å knytte bånd opp mot næringslivet, og da
spesielt opp mot bedrifter som er på utkikk etter nøyaktig deg! Vi er altså avhengig av godt oppmøte
på våre arrangementer for at bedriftene ikke skal slutte å bruke Nabla som sin inngang til studentene
på hele Gløshaugen. Virksomheten vår er en viktig inntekt for både Nabla og ekskursjonskomitéen, og
bidrar dermed til å fremme Nabla som linjeforening.
Det at du møter opp bidrar!

Oppsummering
BN har i år en foreløpig estimert totalinntekt på 210 000 kr. Den store nedgangen skyldes
hovedsakelig at målet om HSP ikke ble oppnådd og en nedgangstid i næringslivet som igjen har ført
til at færre bedrifter benytter seg av tilbudet om karrieredag og bedriftspresentasjon. Likevel er dette
et greit resultat, og det bidrar enormt til driften av resten av komitéene i Nabla. Vi håper at midlene
blir godt brukt. Det gjennomføres i skrivende stund en restrukturering av BN til en samlet komitè med
en leder og en nestleder, som vi tror vil være med på å dytte BN i riktig retning, ettersom resultatene
har blitt dårligere.
Skrevet av Olve Ødegård, BNleder 20152016

Kjellerstyret
Kjellerstyrets oppgave er å holde kjelleren åpen på fredager, samt å arrangere større fester i løpet av
året. Videre er det kjellersjefs ansvar å være kontaktperson for SiT og de andre kjellerne.
I tiden mellom Store Kanoniske Ensemble og påsken ble det arrangert følgende arrangementer i
tillegg til vanlige fredags kvelder:
●
●
●

21.02.15: Wild West:
○ Felles temafest med de fleste Moholtkjellerene.
12.03.15: Full Moon Party
○ 
I forbindelse med Planckuken.
21.03.15: O’Store Kielderfest
○ Årlig felles arrangement med de andre Moholtkjellerene hvor Ludølfinalen blir
avholdt. Nabla stilte med en deltager, Halvor Snersrud Gustad, som kom på 2. Plass i
semifinalen.


I midten av april fortsatte oppussingen av kjelleren; da ble blant annet stengene foran bardisken
fjernet, hyllen i danserommet bygget, barkrakkene ble trukket om og tak, lister og vegger ble malt.
Oppussingen fortsatte uken før fadderperioden. Da ble tappetårnet og kjøleskapet under bardisken
bygget, Nablalogoen ble lagd, flere vegger ble malt og flere møbler ble byttet ut.
I fadderperioden var kjelleren i bruk nesten hver dag. Det var både arrangementer for hele Nabla og
flere faddergrupper lånte kjelleren. I tillegg lånte Marin kjelleren en kveld. Nablaarrangementene
besto av:
● 
Blikjentfest
● Grilling og togaparty
● Guttekake/jenterølpe
● Trønderfest
Arrangementene var meget vellykkede tross uventede besøk fra Securitas.
Ettersom SiT var bekymret for aktivitetene som finner sted på Moholt i løpet av fadderperioden og
hadde de besluttet å leie inn securitas. Maksimal kapasitet på Nablakjelleren var frem til onsdag
27.01.16 40 personer, men ved vellykkede arrangementer har det vanligvis vært langt flere mennesker
på kjelleren. Securitas gikk inn på de fleste Moholtkjellerne flere ganger i løpet av fadderperioden og
kastet ut mennesker dersom antall personer overskred maksgrensen for den aktuelle kjelleren.
Securitas gikk inn på Nablakjelleren bare én gang, da var vi 44 mennesker der inne.
Da det nye kjellerstyret ble tatt opp i september ble stillingsbeskrivelsene endret noe. De største
endringene innebar å opprette en temafestsjef, eliminere bryggerkontakten og ha to Kvektorer.
Kjellerstyre økte dermed fra 10 til 11 personer.
Et av målene for året var å ha flere temakvelder på kjelleren, noe som temasjef i samarbeid med resten
av kjellerstyret virkelig har sørget for! I løpet av høsten/vinteren ble følgende arrangementer avholdt
på kjelleren:
● 28.08.15: Første vanlige åpning

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

04.09.15: Vanlig kjeller fredag
12.09.15: Full før barnetv
15.09.15: Opptaksfest
24.09.15: Første kveld med nytt kjellerstyret.
02.10.15: Nytt drinkkart
05.10.15: Oktoberfest

09.10. 15: Bohrs bursdag
16.10.15: Beerpong turnering
23.10.15: Spillkveld
31.10.15: Halloweenfest

06.11.15: Helt vanlig kjellerkveld
20.11.15: Juletrebordsfest

15.01.15: Herregudsålengedetertileksamenfest

Arrangementene kan ikke omtales som noe annet enn vellykkede. I tillegg har kjelleren vært bortlånt
til enkelte andre arrangementer, blant annet til revyen og til 5. klasses kullfest.
Kjellerens mappe på google disk har blitt utviklet og inneholder blant annet erfaringer fra hvert eneste
arrangement. Tanken var at nye kjellerstyrer kan benytte seg av den samme disken og på den måten
skape en solid erfaringsbank. All informasjon om oppussing, informasjon fra SiT, kontrakter, regler,
drinkkart osv er også samlet på driven.
I løpet av høsten var kjellersjef på flere møter med SiT og de andre kjellersjefene. Beboerne på
Moholt klagde mye i fadderperioden og i tiden etter, spesielt etter «full før barnetv» da et badekar ble
sabotert rett utenfor Nablakjelleren i forbindelse med badekarløpet. Sistnevnte hendelse førte til at
Nablakjelleren fikk en offisiell klage, og med det en advarsel om at dersom SiT mottar én klage til på
grunn av Nablakjelleren vil kjelleren blir stengt for en periode på 3 måneder.
Beboerne klagde også på søppel og rot som ble etterlatt over hele Moholt etter kjellerarrangementer,
og på utendørs urinering. SiT utrykte også at de ønsker at kjellerne ikke har arrangementer med
alkohol på dagtid da det bor mange barnefamilier på Moholt og at de de hadde fått flere klager den
siste tiden enn på flere år. Kjellersjefene ble enige om å opprette strengere rutiner for rydding av
uteområdet, samt opprettet en «kjellervaktpatrulje». Kjellervaktpatruljen ble implementert på
Halloween. Tanken var at på kvelder der flere kjellere er åpne og mange mennesker forflytter seg
mellom kjellerne, går medlemmer av forskjellige kjellerstyrer rundt og forsikrer seg om at folk
oppfører seg sivilisert.
Den 27.01.16 endret situasjonen seg drastisk. Den 26.01.16 fikk SiT et pålegg fra brannvesenet som
ga de 24 timers frist til å stenge samtlige Moholtkjellere. Begrunnelsen er at kjellerne ikke er
brannsikre. Kjellersjefene var i møte med SiT den 27.01.16 og fikk innsyn i bannrapporter om sine
respektive kjellere uken etter. Det er svært usikkert om eller når kjellerne blir åpnet igjen. En lengre
forklaring av situasjonen er lastet opp i Nablas facebook gruppe og rapporten om Herman Kragsvei 18
ligger på kjellerens drive. Linjeforeningslederene har diskutert saken og bestemt å opprette en
arbeidsgruppe som skal forsøke å løse situasjonen på best mulig måte.

Nabla betaler ikke leie så lenge kjelleren er stengt, men har lov til å benytte kjelleren som et lager.
Den 27.01.16 hentet kjellersjef kjellerens pengeskrin og økonomisjef i Nabla har satt pengene inn på
kjellerens konto.
Kjellerstyret har semesteret 2015/2016 bestått av:
Hedda Hognedatter Bjørnebye Vik (kjellersjef)
Duc Even Nguyen
Ragna Bakke
Astrid Prestegård
Marius Hope
Kristian Huseby Olsen
Oskar Ryggetangen
Ingri Benedicte Rønning
Rebecca Rothe
Martine Lysebo
Martin Aria Mojahed
Vetle Birkeland Huglen
Skrevet av Hedda Hognedatter Bjørnebye Vik, den 05.02.2016.

Webkomitéen
Sammendrag (tilnærmet kronologisk)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Første opptak, tok inn fire nye medlemmer,
Flyttet møtene fra kontoret og innførte møteskikk, agenda og referater.
Kjøpte inn fire nye disker til Turing
Kontaktet flere organisasjoner om serverplassering. Ingen napp.
La til TLSpå nabla.no (kryptering)
Restrukturerte hele kodebasen og opprettet contentappprosjektet.
Fikset Skråttcastsiden.
Opprettet revy.nabla.no som bygger på contentappen.
La inn nye brukere, laget et nytt system for å gjøre dette enklere.
Nytt opptak, tok inn seks nye medlemmer
La inn en klarere melding på bokskap.nabla.no om konsekvenser ved manglende registrering.
Opprettet brukersider på nabla.no
Kontaktet PVV og fikk diskutert serverplassering, men ikke mulig.
Fikk plass hos Omega verksted.
Turing viser seg å være uegnet/ubrukelig til backup
Julekalender på nabla.no
Nytt design på revysiden.
Fikset søkefunksjonen
Lagde nytt design på nabla.no
Kontaktet Websjefer på Gløshaugen og opprettet et samarbeidsprosjekt.

Redaksjonen
Aktive redaksjonsmedlemmer i løpet av dette året har vært:
Kristian Hjorth (redaktør)
Petter Evju Skanke
Brynjar Larssen Bakken
Sofia Lindqvist
Sondre Vik Furuseth
Lars Martin Seip Furunes
Henrik T. Torgersen
Ivar Hukkelberg
Paul Thrane
Ida DueSørensen
Johan Øvstebø Birketvedt
Kristoffer Skuland
Erik Hide Sæternes
Alexander Edin Varegg
Scott Macody Lund
Arne Magnus Tveita Løken
Herman Solstrand
Markus Blytt
Audhild Høgåsen
Håkon Mogstad
Ingunn Egeberg Vari
Øystein Christie
Eivind Baltzersen
For øyeblikket er det 23 medlemmer, inkludert utenrikskorrespondenter.
Siden forrige SKE har det blitt gitt ut 7 utgaver, inkludert velkomstutgaven. Det har som regel vært ett
møte knyttet til hver utgave hvor tekst og layout har blitt fordelt, og stort sett en sosial testkveld.
I forkant av redaksjonsåret 15/16 byttet vi format, og fokuset i løpet av året har i stor grad vært få det
nye format opp på en god standard. Det nye formatet krever en del mer arbeid enn tidligere, spesielt i
bilder og layout, men jeg mener vi har lykkes godt. Andre fokusområder gjennom året har vært å
bedre det sosiale miljøet innad i redaksjonen og å gjøre innholdet i bladet mer lettbeint. Sistnevnte har
i stor grad vært opp til skribentene å gjennomføre, og jeg synes vi har nærmet oss et bedre forhold
mellom rent humoristiske og saklige tekster. Det sosiale har tidligere vært litt tamt grunnet mye
individuelt arbeid og litt få sosiale sammenkomster. For å bedre det har vi innført
idémyldringskvelder etter hver utgave, både for å feire ny utgave og for å erstatte idémyldringsmøtene
vi tidligere har fjernet. Sammen med testkvelder tror jeg disse to har gjort redaksjonen til en mer
sammensveiset gjeng det siste året.
Utover de normale arbeidsoppgavene har jeg også hjulpet til med layouten til Matblekka, som ble delt
ut til førsteklassingene på velkomstdagen, og Årekompendiet.

Den viktigste organisatoriske endringen det siste året innførte jeg nå på nyåret, hvor vi har
eksperimentert med en layoutansvarlig og en skribentansvarlig i tillegg til redaktøren. Tanken er at
dette skal avlaste redaktøren, som da kan bruke mer tid på å følge opp komitémedlemmer og forme
utviklingen i redaksjonen. Begge stillingene er tenkt å være gallastillinger. Det blir i stor grad opp til
neste redaktør om dette er en vellykket strukturendring, men jeg har god tro på at det er riktig vei å gå.
Disse stillingene er også ment å ta over for viseredaktørstillingen. Denne stillingen ble åpen når jeg
tok over som redaktør, og jeg har ikke fått noen til å fylle den. Litt på grunn av mangel på «pushing»
fra min side, og litt på mangel av interesse blant komitémedlemmene.
En av de største utfordringene jeg sto ovenfor dette året var å overholde budsjettet vårt. I starten så jeg
en del på å søke sponsorer og starte abonnementsordning, men begge krevde kapasitet redaksjonen
ikke hadde. Redningen ble å søke frifond, som sponset oss med 10 000 kr, og for første gang på hvert
fall to år har ikke redaksjonen sprengt budsjettet. Dette er en ordning som fint burde la seg
gjennomføre neste år også.
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med redaksjonsåret som har gått. Komitéen er en flott gjeng med
engasjerte og kompetente komponenter som gjør det både morsomt og verdt det å legge ned så mye
tid i bladet. Til slutt virker det som vi har oppnådd målsetningen med å nok et år belære, berike og
underholde komponentene.
Skrevet av Kristian Hjorth, redaktør 20152016

Educom
Medlemmer (9):
 Kristine Lund Mathisen
 Scott Bunting
 Markus Mortensen
 Erik Hide Sæternes
 Amirhossein Kazemi
 Ingrid Mardal
 Gjert Magne Kahrs Knutsen
 Rut Pernille Vatnedal
 Lars Fredrik Espeland
Medlemstallet ned fra 12 til 9, noe som har fungert veldig fint.
Educom er Nablas faglige komitè og skal drive med studiemotiverende arbeid. Tradisjon tro er det
dette vi har jobbet med i løpet av det siste året og vårt fremste virkemiddel er foredrag og for det
meste populærvitenskapelige foredrag. Følgende foredrag har blitt holdt:
 «Supersymmetri» med Are Raklev, som er professor i teoretisk fysikk ved UiO. Han holdt foredrag
om symmetri i fysikken generelt og teorien Supersymmetri fra partikkelfysikken.
 «Relativitetsteori med mer» med Øyvind Grøn. I 2015 var det 100 år siden Einstein fullførte den
generelle relativitetsteorien, og Øyvind Grøn holdt et foredrag knyttet til teorien og dens historie.
 «Motivasjonsforedrag» med Håkon Bakka (matte) og Øyvind Hetland (fysikk). Dette var svært
vellykket og mange gode tilbakemeldinger
. «Pythonkurs» med Håkon Kaurel.
Lynkurs i python. Spesielt rettet mot tredjeklassinger som skulle bruke det samme høst.
 «UFOforedrag» med Erling Strand. Han fortalte om forskningen rundt lysfenomenene i Hessdalen.
 «Juggling talk» med Colin Wright i samarbeid med Vektorprogrammet. Dette var en stor suksess.
 «Utvekslingsforedrag» med internasjonal seksjon, studieveileder Brit Wenche Meland + fire
tidligere utvekslingsstudenter. Nyttig for de som vurderer utveksling.
 «Some things you thought you knew, and some things you probably didn't  a physicists view of the
world» med Justin Wells. Dette var et engasjerende foredrag, som blant annet handlet om tog og gull,
sett fra en fysikers perspektiv. 
.
 Matt Parker: Er i skrivende stund ikke avholdt.

Andre ting vi har jobbet med:

 Markering av pidagen 2015. Hadde stand ved kontoret med kake, konkurranser og infoark 13. mars,
siden 14. mars var på en lørdag. Natt til 14. mars ble det servert paier på Max Party.
 Har jobbet noe med MathsJam, hvor EduCom inviterte vgselever på besøk.
 Startet samarbeid med Vektorprogrammet. Dette fungerer veldig fint, og siden vi deler utgiftene kan
vi invitere større foredragsholdere.
 Har endret informasjonen om studiemiljøet på fysmat på ntnu.no med hjelp fra andre
styremedlemmer.
 Har promotert og arrangert infomøte for STUDFORSK, hvor det kom 70 stykker.

Skrevet av Kristine Lund Mathisen, Ambassadør 20152016

Koreolis
Medlemmer:
May Lise Salomonsen (leder)
Trygve Aune (nestleder)
Karine Hagesæther Foss (kasserer)
Fredrik Lohne Aanes (kakesjef)
Kristin Benedicte Bakka (PRsjef)
Magnus Bro Kolstø (utstyrssjef)
Andreas Sandø Krogen
Endre Jacobsen
Ragnhild Aaraas Hånde
Vegard Josvanger
Lasse Åsmot
Eivind Baltzersen
Siri Sofie Eide
Rasmus André Tranås
Mons Johannes (Dirigent)

August Sørli Mathisen
Per Eigil Aalborg
(Nicholas Christiansen)
(Jørgen Sund)
Eivind Bering
Karin Tryggestad Berre
Alexandra Metallinou Log
Silius Mortensønn Vandeskog
Ingrid Mikaelsen
Gunhild Elisabeth Berget
Liv Marie BarthStenersen
Ingeborg Gåseby Gjerde
Mina,Spremic
Martin Bjerke Mauseth

Siden forrige SKE har Koreolis valgt nytt styre. Det er blitt ansatt en dirigent og koret er blitt meldt
inn i Ung i Kor. Det ble også under årsmøtet gjort endringer i vedtektene. Vi søkte om støtte til
dirigent fra SiT og fikk dette innvilget.
I løpet av året har det vært flere sosiale og musikalske aktiviteter:
 Bar til bar (Koreolis hadde en egen post)
 Åpen øving (begynnelsen av hvert semester)
 Vin og sløyfefest (intern korfest med utdeling av uniform og vinstraffer)
 Øl1001
 Immballet
 Joulebohr
Kommende aktiviteter:
 Årsmøte
 Vin og sløyfefest
 Sjungom (til høsten)
 Korstock (samling for alle (linjeforenings)korene i Trondheim)

The Gravitones
“En gang til! En gang til!”
Opptredener
Låter fremført (totalt)
Øvinger avholdt
Låter innøvd
Chemie Grand Prix vunnet
Bassgitar kjøpt inn m/ støtte fra Fondet
Mic m/ stativ kjøpt inn m/ støtte Fondet

7
84
28
17
1
1
1

The Gravitones “Particle Boogie Tour ‘15” fant veien til:
● 03.11. Planck
uken med Koreolis
@ Klubben
● 03.17. EMIL
Festivalen
@ Klubben
● 04.23. Chemie Grand Prix
@ R1
● 08.13. EMIL
Fest
@ Klubben
● 09.02. Nablas Immatrikuleringsball @ Storsalen
● 11.06. Konsert på Låfte
@ Låfte
● 11.13. Nablas Joulebohr
@ Haubitzmagasinet
Håper å se dere alle under årets turné «
Theoretical or Not, it’s Boogie Time Tour ‘16
»!
Medlemmer:
● Gunhild Berget
trompet
● Hans Chang
saksofon
● Håkon Ånes
gitar, vokal
● Joakim Olsen
bass
● Karine Foss
vokal
● Lasse Kløvstad
slagverk
● Nicholas Christiansen
saksofon
● Ruben Kristiansen
gitar
● Vegard Josvanger
trombone
● Øystein Hiåsen
keys
Tidligere medlemmer som ga seg i 2015:
● Andreas Helset
keys
● Olav Ersland
gitar
● Sunniva Indrehus
vokal
Til slutt ønsker The Gravitones å rette en stor takk Nabla Linjeforening for økonomisk støtte til leie av
øvingslokale.
/Håkon Ånes

Produksjonskomitéen
Siden forrige SKE har ProKoms virksomhet eksplodert. Under høstopptaket ble komitéen utvidet fra 3
til 12, og vi er per i dag 11. Nablas Youtubekanal, som ProKom har ansvar for, har generert 19 nye
Nablafilmer, hvor ProKom har vært involvert i 17 av dem. ProKom er et år nærmere sitt mål: Å bli
medieredigeringsverktøyet til Nabla. Skråttcast og Nablarevyen har vært veldig flinke til å ta i bruk
ProKom grunnet delt leder for komitéene, men vi savner at de resterende komitéene tar kontakt med
oss. Kvalitetssikret film og foto blir viktigere og viktigere for Nabla som vokser meget raskt. Noen av
prosjektene vi har gjennomført er blant annen en del smakstester, revysketsjer, UFOtur Promo og en
«Grevinnen og Hovmesteren»spoof. Per nå jobbes det iherdig med revysketsjene til TV 3.14.
Komitémedlemmer:
Alexander Edin Varegg (Leder)
Birk Engegård (Nestleder)
Andreas Øium
Mikal Solberg Stapnes
Marthe Strand Haltbakk
Filip Aunvik
Patrik Isene Sund
Gjert Magne Kahrs Knutsen
Andreas Bolstad
Eline Furu Skjelbred
Silius Mortensønn Vandeskog
Jan Gulla (på utveksling)

Skråttcast
Siden siste SKE har vi endt sesong 3, sesong 4 og begynt på sesong 5. Etter sesongavslutningen «Er
det studentmat» i sesong 3 fikk komitéen virkelig blod på tann og sesong 4 tok helt av når det gjaldt
produksjonen av avansert podkast og film. Med tanke på hvor stor komitéen er, så har vi funnet ut at
dette ikke er levedyktig, og vil roe ned virksomheten i sesong 5 på jakt etter en god balanse. I
skrivende stund er Skråttcast på jakt etter to nye Skråttcastmedlemmer.
Komitémedlemmer:
Alexander Edin Varegg (Leder)
Snorre Felldal
Kristian A. Ruud
Erik Livermore
Martine Lysebo
Patrik Isene Sund

Nablarevyen
Nablarevyen 2015 Relativt Artig endte pent og i april ble revysjef, PRsjef, regissør og scenesjef valgt
for Nablarevyen 2016. Resten av styret ble rekruttert utover våren samt under høstopptakene.
Nablarevyen 2016 har hatt et rekordår og har 69 medlemmer, 63 etter høstopptaket pluss de 6 vi tok
opp på våren. Dette har blant mye ført til utvidet styreløsning, 50% flere skuespillere og 4 ganger så
mange skribenter. I år settes Nablarevyen opp tidligere enn noen gang før, på vårsemesteret, men dette
har gått bra. Det interne sosiale Nablarevyen har tatt seg opp siden i fjor, ved internvors/fester, og at
vi drar på andre studentrevyer sammen. Grunnet kapasiteten vår har vi hatt muligheten til å opptre på
Imm.ballet, Joulebohret og Ind.Matballet, og antall filmprosjekter er mangedoblet siden i fjor, og vi
er veldig spente på å se hvor mange vi rekker. I år tester vi også ut en kurstilskuddordning fra Frilynt
som vi er medlem av, og håper på økonomisk støtte som kan bygge opp bufferbeløpet på
Nablarevyens konto til fremtidige Nablarevyer.
Komitémedlemmer:
Styret:
Alexander Edin Varegg (Leder)
Silius Mortensønn Vandeskog (PRsjef)
Jens Andreas Teigland Holck (Regissør)
Erik Johannes Qvale (Scenesjef)
Frøydis Vikestad (Kosesjef)
Mathias Opland (Bandsjef)
Eline Furu Skjelbred (Dansesjef)
Liv Marie BarthStenersen (Økonomisjef)
PR:
Silius Mortensønn Vandeskog
Kristoffer Skuland
Tina Olivia Sørlie Oftedal
Eirik Holm Fyhn
Eivind Baltzersen
Skuespillere:
Snorre Felldal (Skuespillersjef)
Anine Harto
Anne HolstDyrnes
Herman Solstrand
Håkon Mogstad
Martine Lysebo
Håvard Bjørkøy
Karin Tryggestad Berre
Jørgen Riseth
Kristin Bakka
Petter Evju Skanke
Alexander Edin Varegg

Skribenter:
Jens Andreas Teigland Holck
Henrik T. Torgersen
Anders Christiansen Sørby
StigMartin Liavåg
Øystein Christie
Erik Livermore
Kristian Hjorth
Ingrid Mikaelsen
Endre Jacobsen
Mikal Solberg Stapnes
Even Myklebust
Andrea Bratsberg
Eirik Opheim
Mira Lilleholt Vik
Filip Aunvik
Kenneth Aase
Eivind HaugWarberg
Scene:
Erik Johannes Qvale
Johan Besse Stamnes
Trygve Scheline Urdahl
Malene Kulild Fredheim (Kostymesjef)
Paul Monceyron Røren
Andreas Bolstad
Lene Rauland
Ingvild Ahdell Wankel
Erik Livermore
Benedikte Emilie Vindstad
Elisabeth Karud
Halvor Sæther
Lars Martin Bredesen
Dans:
Eline Furu Skjelbred
Jenny Marie Ragnhild
Lena Døsvik
Kaia Sørland
Julie Johanne Uv
Band:
Mathias Opland
Julie Røste
Ingvild Unander Netland
Marius Mæhlum

Joakim Olsen
Nils Christian Aars Wilhelmsen
Adrian Bruland
Endre Jacobsen
Rasmus Wichstrøm Munter
Kos:
Frøydis Vikestad
Rebecca Rothe
Ingunn Egeberg Vari
Patrik Isene Sund
Liv Marie BarthStenersen
Ingrid Mardal
Rut Pernille Vatnedal
Ingvild Askim Adde
Eivind Baltzersen
Økonomi:
Liv Marie BarthStenersen
Frøydis Vikestad (Konsulent)
Nicholas Christiansen (Revisor)

Fondet
Fondet fra forrige SKE var på 74.091 kr
Søknad fra ProKom om Kamera
7.600 kr + 2.500 kr
Søknad fra Gravitones om bassgitar og mikrofon
3.843 kr + 1.295 kr

Dette er 15.338 NOK, og tilsvarer 21 % av fondet.
Fondet ligger nå på 58.961 kr
Bidrag fra BN på ~ 21.100 kr
Neste års fond: 80.061 kr
Økning på 5.970 kr

Kommentarer til Nablas regnskap og budsjett
Regnskapet går fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016. Dette er for at vi skal få årets regnskap,
godkjenning og kommentarer fra revisor med i søknaden til SiT (med frist 1. mars).
Nablas hovedstyre sitt resultat for 2015/2016 ble 101 282,51 kroner. Det ble budsjettert med et
overskudd på 79 870 kroner, så resultatet er 21 412,51 kroner mer enn forventet.
Hovedgrunnen til dette er større inntekt fra BN enn budsjettert. Kostnader for hovedkonto
2015/2016 ble 291 151,64 kroner og sum inntekter 392 434,15 kroner.
I år budsjetterer vi med et overskudd på 79 870,0 kr.
Kommentarer til regnskapskontiene:



Fondet er skyldig 459 kroner til hovedkonto om ProKoms søknad går gjennom
The Gravitones er skyldig Maxwell
kontoen 2700 kroner.

Kommentar til ny økonomiansvarlig: Oppussing av kontoret og kjøp av hettegensere ble gjort
forrige budsjettår, selv om utbetaling ble gjort i februar. Jeg ser det derimot mer ryddig å regne
dem med i forrige budsjettår. Dette påvirker balansen, rent fysisk, men i teorien og praktisk sett
så trengs ikke dette å tenkes over på daglig en daglig basis.
Ta fra andre komitéer ved enden av året om de går i +. Alle skal gå i null, så om noe går i
minus, ta fra +. Arrkom ordner opp internt. Educom, MathsJam betales fra denne. BN ordner
internt.
spørre før bruk av penger styret.
Medlemskontigent: 
Vi fikk inn 12 000 kroner mer enn budsjettert, mye grunnet et stort og
engasjert førsteklassekull.
Støtte:

I fjor ble det budsjettert med støtte til fadderperiode, men disse har vi ikke sett noe til. SiT vil
heller ikke gi støtte til Nabla, da det ikke budsjetteres med underskudd. I år ble det kjøpt inn mikrofon
til ProKom for penger fra tidligere år og to nye griller.
BN
:
I fjor mottok vi ingenting fra BN fordi det var uklart hvor mye som skulle overføres til
hovedkonto og fondet. I år mottok vi derfor BNs overskudd for to år. Det budsjetteres med en
del mindre det kommende året, da det ventes at BN ikke kommer til å få like stort overskudd fra
det forgående året.
Leie kompendiumrettigheter
:
Excom betaler Nabla 2000 pr kompendium som ikke er
nedbetalt.
Effekter
:
I fjor ble det budsjettert mer enn ellers, da med planer om å kjøpe inn nye daljer. Dette
ble ikke gjort, men vi tror det skal være mulig å gjennomføre det kommende uten ekstra
budsjettering til dette. Det ble derimot kjøpt inn nye pins og lederdaljer. Det ble kjøpt nye
effekter for 6208 kroner og det kom inn 6225,5 kroner på salg i år.

Institutt for matematiske fag
:
Vi fikk/får 10.000kr fra for å hjelpe instituttet med å reklamere for
StudForsk. MathsJam forventes å få 10.000kr i støtte det kommende året.
Mojob
:
Styret prøvde å tjene litt ekstra kæsj på å reklamere for en jobb
app. Det var ikke så
lønnsomt som forventet...
Nabladet
:
I år ble det søkt midler fra frifond for å dekke ekstra kostnader for trykk av Nabladet.
Det kunne da brukes mer enn budsjettert, hele 13.634,5 kroner over budsjett, men allikevel ikke
gå i minus! Vi forventer at en søknad vil gå gjennom også i år. På den måten har redaksjonen
større mulighet til å gjennomføre sine visjoner.
Repromidler
:
Studenttinget deler ut maks 10 000 kroner i semesteret til refusjon av trykk
(Nabladet). Vi fikk utdelt maksbeløp begge semester, og vi venter å få det samme det
kommende året.
UFO
foredrag
:
Det er ikke så stor oppslutning om UFO
foredrag, og vi har valgt ikke å
budsjettere for at et slikt foredrag skal gjennomføres det kommende året. Om det er stor
interesse, kan EduCom prøve å søke inn midler til dette.
Opptak
:
Vi får ikke inn noe på opptaket, og i år gikk vi 387,39 over budsjett. Med riktig
planlegging er det fullt mulig å bruke mindre. Budsjetterer med 700kr.
Hettegensere
: I år ble det for første gang trykket Nablagensere. Styret valgte å ta litt ekstra for

genserene enn det utgiftene var for å være sikker på slippe en ekstra utgiftspost. Disse
pengene er til disposisjon for det kommende styret å bruke.
COWI og kontoroppussing
:
Dette året vant Nabla 20.000 kroner fra COWI. Styret valgte å
bruke disse til å helrenovere kontoret, noe som kommer alle nablakomponenter til gode. Det var
2335 kroner igjen.
Omkostninger
:
I år gikk det mer i omkostninger enn forventet. Vi opprettet flere brukere i
banken, og da kom det ekstrakostnader både på nye bankbrikker og for brukeravgift.
Budsjetterer med mer enn i fjor grunnet høyere samlet brukeravgift.
Arrkom
:
Det ble budsjettert 50 000 kroner til arrkom i år, og disse har de rådd over selv. Dette
er immballsponsing, immballstøtte og penger til UFO
tur. I 2016/2017 budsjetteres det med
35.000 kroner til Arrkom. Arrkom
arrangementer forventes egentlig å betale for seg selv, men
hovedkonto støtter Arrkom for å gjøre arrangementer billigere for komponenter.
EduCom
:
Educom søkte inn mer støtte til foredrag enn forventet og kunne da også bruke
3024,44 kroner over budsjett.
Kjelleren
:
Dette året har det gått med 22.097,14 kroner på kjelleren, 2.097,14 mer enn
budsjettert. Dette på grunn av straffegebyr for regninger som ikke fant fram til kontoret. Det
kommende året budsjetteres det med 10.000, selv om vi mest sannsynlig ikke vil trenge å bruke
disse, da kjellerne nå er stengte. Disse pengene vil da kunne brukes på leie av andre lokaler.

Representasjon
:
I år ble det budsjettert med mer støtte i representasjon da fjorårets styre ikke
fikk tilbakebetalt immballstøtten sin. I år gikk det allikevel 2.946,90 over budsjett. Dette blant
annet for straffebot for ei sen betaling av ei bussregning som aldri kom fram.
MVA
:
Hovedkonto har pr. 31/1 ikke fått igjen MVA
utgiftene sine for 2015/2016. Basert på
et estimat fra BN, budsjetteres det med 7000 kroner i MVA det kommende året.
Fadderperioden
:
Årets fadderperiode brukte 3385,27 under budsjett. Dette var derimot etter
kutt av utgifter under fadderperioden, og vi tror det vil gå mer det kommende året pga. bla. leie
av lokaler.
Div. leie av lokaler
:
Grunnet stenging av Kjelleren, vil vi måtte bruke mer penger på leie av
lokaler det kommende året. Derfor har vi valgt å budsjettere med 17897.51 kroner til leie av lokaler.
Bokskap
:
Vi har en avtale med fakultetet om å holde orden på skap for dem i bytte mot 15.000
kroner. Dette skal gjøres minst én gang i året, og sist ble det gjort i september.
Kontorrekvisita
:
Det brukes mye penger på servietter, engangskopper og bestikk. Det går
også en del i vaffelrøre og kaffe. Dette året har vi brukt 722,46 over budsjett, men det ble kjøpt
inn masse til det kommende året, så det burde ikke brukes like mye framover.
Quiz
:
Det ble avholdt tre
fire quiz siden forrige SKE og brukt 123,77 kroner under budsjett. Det
budsjetteres med 1000 kroner det kommende året.
SKE
:
I fjor ble det bare brukt 62,8 kroner på kake på SKE. Vi regner ikke med at det blir brukt
så mye mer det kommende året, da bla. kaffe allerede er kjøpt gjennom kontorrekvisita.
NFK og NoFFo
:
Vi er medlem av Norske fysikkstudenters forening. Vi slipper å betale
medlemsavgift fra nå av, og vi slipper å betale for NFK så lenge vi ikke arrangerer det.
Redd Barna
:
Vi har gitt en fast sum til Redd Barna de siste årene. På grunn av stenging av
kjelleren, har flere uttrykt at de ønsker å bruke disse pengene på leie av lokaler som første
prioritet. I budsjettet står det i underkant 3000 kroner til Redd Barna. Disse kan ved slutten av
regnskapsåret overføres til Redd Barna om de ikke har blitt brukt på leie av lokaler.
WebCom
: Dette året har webcom kjøpt nye disker. Det kommende året budsjetteres det for 125

kroner for domene og 46 kroner for nye kabler.
Planckuke
:
Det budsjetteres for leie av lokaler under Max Party, pynt og eventuelt tap av
lokale for Klubben.
Diverse
:
I år har det blitt kjøpt en del ting som ikke var planlagt på forhånd. Blant annet
førstehjelpsskrin og trykk av kokebok under fadderperioden. Det ble brukt 4463,9 kroner over
budsjett, men det budsjetteres med 0 kroner i diverseutgifter det kommende året.

The Gravitones
:
The Gravitones fikk større utgifter dette året enn budsjettert, da de måtte finne
seg nye øvingslokaler. 2700 kroner har hovedkonto lånt fra Maxwell
kontoen på vegne av T.G.
som vil bli tilbakebetalet til høsten, når bandet får penger fra frifond. Budsjetterer med 5000
kroner det kommende året, da de gjør en god jobb.
17.mai
:
I år valgte styret å arrangere 17.mai
frokost for komponentene. Her gikk det 9288
kroner som ikke var budsjettert, dette var buss, leie av lokaler, kaffe og engangsservise. Disse
tjente vi derimot inn på mer inntekter enn forventet i løpet av året. Vi håper det vil la seg
gjennomføre med et lignende prosjekt det kommende året, men at vi vil kunne kutte utgiftene
enten på leie av lokaler eller ved å slippe bussutgifter.

