Referat styremøte
Onsdag 27.02.2019 kl.16:15
Leder ønsker velkommen til møtet.
Tilstede: Michael, Michelle, Eskil, Torgeir, Ole Martin, Simen, Jostein, Nora, Natalie
Sak 1

Godkjenning av innkalling og innsjekk
Innkalling og forrige referat ble godkjent. Det ble sjekket inn.

Sak 2

Offisernominasjon v/Leder
Det har blitt sendt inn offisernominasjon til styret. Nominasjonen gjennomgås
sammen med et utvalg fra Infinitesimalordenen.

Sak 3

NV-ledermøte 18.02. v/Leder
Leder oppdaterer styret om hva som ble diskutert under møtet i korte trekk
(Leder var dum som gikk på møte på mandagen, det førte til at hun ble syk
lenge). Skulle vi tatt innsjekk av deg først? (Red.anm. rettet mot nestleder i
ArrKom som nettopp ankom). Nestleder i ArrKom har det bra, og ville vært
månen.
●

NV-lekene 17.03.19 kl.13-17. Delta-ansvar: fikse finalestafett for 3 lag
med 3-4 oppgaver:
○

Forslag til oppgave: stein, saks, papir. ArrKom vurderer å ta
ansvar, det blir opplyst om hvilke “krav” det stilles til
oppgavene. ArrKom tar ansvar inntil videre. Leder tar det hvis
ArrKom ikke vil. Premie til vinnere: 18 x gavekort i Sit-kantinen.

●

Berging:
○

Kjipt når ting forsvinner permanent, innad i NV-gangen: Én
ukes frist før det gis hint. Følg med når ting blir berget. Felles
ansvar for alle medlemmer.

●

Uketoget: UKA fikser tog og har spurt om linjeforeningene vil være
med. Nytt forslag om dato: 05.10.19. Delta samarbeider med Nabla og
HC, skal samarbeide om flåte. Vi trenger noen som vil gjøre dette! Vil
du? Ta kontakt med noen i styret.

Sak 4

Deltahouse-oppdateringer og nytt IT-utvalg v/Leder og MedKomsjef
“Ny superadmin inviteres. Fristen for søknad til høyere utdanning nærmer
seg, og Delta må vise seg fra sin beste side for å tiltrekke seg flest mulig
søkere! Men.. gjør vi egentlig det slik Deltahouse er nå?

Har jo en lang og vond liste fra sist dagsorden angående hva som burde
oppdateres på nettsiden (det er mye!). Alle komitélederne må få ansvar for
tekster og bilder relatert til deres komité og selve omstruktureringen kan
kanskje IT-utvalget hjelpe til med? <3 “
MedKom hadde møte fredag 22.02. hvor det ble valgt ny superadmin
(red.anm. leder av nyopprettet IT-utvalg i Delta). Trenger opprydning av
nettsiden, komitésidene trenger oppdatert informasjon og nøkkelpunkter over
hva komiténe representerer og hva de tilbyr. Leder blir forvirret av nettsiden,
det er tydeligvis ikke bra.
Styret får i hjemmelekse til neste styremøte om å kartlegge hvordan de
ønsker sine representative sider skal se ut.

Sak 5

Foredrag v/Fagsjef
Selda Ekiz-foredrag i samarbeid med Nabla og Spanskrøret. Mangler et
fullstendig budsjett, men det er snakk om å samarrangere og dele på utgifter.
EduKom (Nablas FagKom) har snakket med folkene til Selda Ekiz (profilert
vitenskapelig person, programleder NRK, promotert populærvitenskap),
arrangement rundt samme tid som et annet arrangement (torsdag, 19.09.),
som fører til at vi trenger bare å betale for den ene reisen, mat og opphold.
Honorar på 20 000,- delt på de tre ulike linjeforeningene. Søknad om støtte
kommer. IFY revurderer hvordan de skal gi ut penger, mulig å høre om de vil
sette av penger til fellesfaglig arrangement. Møte med de andre
linjeforeningene i morgen (28.02.).

Sak 6

Generalforsamling NFK v/Leder
Den 16.mars inviteres vi til generalforsamling for NFK. Leder skal holde en
kort årsberetning, fint hvis flere møter opp (gjerne i galla mtp DSB, det er bare
kult).
I morgen betaler vi medlemskontingent. Vi får ny medlemskontigent til neste
år. Ellers hører eller ser vi ikke mye til NoFFo (Norske Fysikkstudenters
Forening). Leder ble spurt av kasserer i NoFFo om å holde en kort
årsberetning. Fysikkstudenter fra Oslo og Bergen, Nabla og Delta er alle
medlemmer av NoFFo.
Alle Deltagere som studerer fysikk er derfor velkommen på generalforsamling
kl.11.15-13.00 i R7. Det er veldig mulig å stille til diverse stillinger.

Sak 7

Eventuelt
●

Hvem vil være med og “reppe” på Bedpres med NV den 13.mars?
Leder tenkte å dra selv, men møtet varer fra kl.16-18 på en onsdag,
dvs at vi må vurdere å sette styremøtet til kl.18. Frist for å svare
1.mars.
○

●

Styregave til StoorpHaest; er det mulig å fikse et bord? Andre forslag?
○

●

do the stuff. Jostein vil også.
Gitar, Niels Bohr, miniBord,

Kjellern under fadderperioden
○

Tiltak for Kjellern pga stor arbeidsbelastning, skal stille opp for
4 linjeforeninger i fadderperioden. Blir fort mye og slitsomt for
Kjellern selv, vil at linjeforeningene skal bistå med vakter selv.
Faddersjef tar saken videre.

●

Kalender på Deltahouse
○

Kvinnekom vil ha egen seksjon
■

Løsning i sak: KvinneKom overtar Fadderutvalget sin
seksjon

●

Kontortilgang:
○

Sak 8

Kontortilgang er blitt oppdatert.

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

●

●

ArrKom:
○

ArrKomsjef er borte. Nestleder bistår, mye å gjøre med DSB.

○

Amazing race hadde møte på mandag (25.02.)

○

Første salsakurs var på mandag (25.02.)

BedKom:
○

Venter på svar fra Støh ang. samarbeid

○

Purret på faktura

○

Kaller inn til møte snart

FagKom:
○

Skrevet kompendium

○

Arrangert kollokvie

○

Hatt workshop

○

Hatt møte med matte 1-prosjektet
■

Satt det i gang med nye medlemmer i fagkom, møte
neste uke for framdriftsplan

○
●

Møte i morgen med andre linjeforeninger ang. Selda Ekiz

KomKom:
○

Bryggelauget: hadde Amber-off med Invitro. Det ble sagt at
Delta brygget mye bedre øl enn Invitro.

○

CosKom: har møte i morgen (28.02.)

○

KontorKom: Hadde fredagsmøte (22.02.). Installert gardinstang
til forheng fremfor døren.

○

NoenKom: Hadde medlemsmøte torsdag (21.02.) forrige uke.
Ble gått gjennom mye.

○

TurKom: N/A.

○

VaffKaff: VaffKaff forrige torsdag (21.02.), VaffKaff i morgen
(28.02.)

○

Delta$hop: Har bestilt nøkkelringer. Display-bilde kommer
snart.

○

Generelt: Nestleder og VaffKaffsjef har vasket kjøkken.
VELDIG grundig. Ryddet kontoret, kastet ting, ryddet ting.
Koievake og mange har blitt påmeldt. Har hatt de siste to
samtalene med underkomitéledere og hatt kontortider.

●

●

KvinneKom:
○

Workshop på søndag (24.02.)

○

Planlagt arrangementer utover våren

MedKom:
○

MedKomstyremøte: opprette IT-utvalg, båndstripesystem med
potensielle endringer. Nominasjoner til æresbånd og venner av
medkom

○

MedKommøte: Nå på forrige fredag (22.02.), valgte
superadmin.

●

○

Delta v: Promovideo til DSB er ute.

○

Delta p: har gitt ut podkast. Kjøpt 3 postkasser.

○

Design: Kalt inn til møte og lagd vektorgrafikk til deltakopper.

○

Delta t: Avisa i dag (27.02.)!

Faddersjef:
○

Hadde første møte med fadderutvalget i går (26.02.), varte i 3

timer. Engasjerte og har mange ideer, mange spørsmål. Slack
blir brukt til utvalget. Ønsker å få propellhatter til utvalget. Navn
har blitt bestemt. Frist for faddersøknad kommet.
●

Økonomisjef:
○

●

Jobbet med søknaden til Sit

Leder:
○

Fortsatt syk (influensa er teit)

○

Fikset dagsorden as per usual

○

Hentet inn riddere til møtet

○

Fant ut at det eksisterer en forening for matematikk i Finland
som heter.. hold dere fast… Delta!

●

○

Svart på og distribuert mail

○

Hjulpet til med representeringsansvar

○

Blestet NV-lekene (17.mars)

Nestleder:
○

Oppdatert medlemsliste og kontortilgang.

○

Vasket kjøkken VELDIG grundig.

○

Sittet i koievake.

○

Fikset med repping as usual.

○

Installert gardinstang til forheng fremfor døren.

