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Bergringens hovedmål er:
Hovedmål 1 – Øke søkningen og interessen for utdanning innen bergfag.
Hovedmål 2 – Bidra til en tett relasjon mellom IGB, studenter og bergindustrien.
Hovedmål 3 – Bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.

Sak 1. Gjennomgang av referat fra forrige møte og godkjenning av innkalling
a. Ingen innvendiger på innkallingen. Godkjent.
b. Skrivefeil i noen navn og beløpet på overskuddet må endres. Ellers godkjent.
Sak 2. Økonomi og medlemsstatus v/Aina.
a. Saldobalanse fra utprintet regnskap er feil, skulle vært 201.000 kr. Saldobalanse står
foreløpig i minus, grunnet at medlemsavgiften ikke er utfakturert enda. Får dermed snart
inn 416.000 kr. Regnet med å ha ca 170.000 kr på bok ved utgangen av året.
● Mindre utgifter til ekskursjon for 2. klasse enn budsjettert, men utgiftene for å
sende studenter til Kristiansand var ikke lagt inn i budsjettet. Må derfor regne med
litt høyere utgifter til ekskursjoner enn budsjettert.
● Støtte til pc kommer til å gå opp mot 40.000 kr over budsjett. Budsjett kraftig
redusert fra 2013 pga endring i reglene om hvem som får motta pcstøtte.
● Studentarbeid: nesten brukt opp budsjett allerede, kommer derfor til å gå over.
● Bergdagen: må regne med noe høyere utgifter.
● Nye medlemsbedrifter må betale minst 5000 kr i medlemsavgift.
b. Vil prøve å verve nye medlemmer. Har mål om fire nye medlemmer i året, har så langt i
år kun to nye; Norsk Bergforening og Sydvaranger Gruve.
● Prøve AFgruppen igjen. Ansvar: Kine.
● Trønderenergi. Ansvar: Krishna.
● NFF. Ansvar: Rolf.
Sak 3. Opptak 2014 v/Øystein.
● Teknisk Geofag: poenggrense på 54,9 direkte fra videregående skole. 2 primærsøkere pr
plass. Har i utgangspunktet 35 plasser. 50 fikk tilbud, 38 takket ja, 36 møtte opp på
immatrikuleringsdagen. Andel jenter: 66,7%. Kan vurdere å ringe søkerne for å flest
mulig til å takke ja. Fokusere på guttene?
● Geologi realfag: 50,4 i poenggrense. 3,6 søkere pr plass. Tok opp 27 studenter, ca
halvparten jenter.
● Kartlegging av geofag på videregående skoler: 78 av 238 videregående skoler tilbyr
geofag. Vurdere å sende ut film og en tekst og studieretningene til disse skolene. Ansvar
for å skrive tekst: Olav.
● Skolebesøk: burde besøke skoler som tilbyr geofag, men som ikke har blitt besøkt før.
Ansvar for å sjekke hvilke skoler som kan være aktuelle: Kim/Martin.
Sak 4. Jobbsøkerkurs
● Bakgrunn: fikk beskjed fra Statoil for noen år siden om at NTNUstudenter generelt er
dårlige til å skrive jobbsøknad.

● Skal holdes Excelkurs og jobbsøkerkurs annet hvert år. Ble holdt vellykket kurs med godt
oppmøte for ca to år siden. Etterspurt nytt kurs.
● Studentweb kjører gratiskurs, evt legge litt penger i å få tak i den virkelig god kursholder.
● Når? Før frist for sommerjobb går ut. Slutten av januar?
Sak 5. Ny PC til studentene?
● Nåværende PC fungerer ikke som den skal, derfor blir ikke Bergringens hjemmesiden
oppdatert. Har levert inn PC til Knut Solem, men han forstår ikke feilen.
● Forslag: bruke ca 10.000 kr på ny PC, Knut har foreslått Dell Latitude e6440. Settes
under rekruttering i budsjettet. Vedtatt.
Sak 6. Støtte til Fjellsprengningsdag/Bergmekanikkdag
● Regner med å støtte ca 1500 kr pr student, i utgangspunktet maks 20 studenter.
● Førstemann til mølla, studenter fra 4. og 5. klasse på Teknisk Geofag og Geologi Realfag.
● Ansvar for å sende ut påmeldingsinformasjon til studentene og sende felles søknad til
Aina: Martin.
Sak 7. Siste nytt fra studentene
a. Har arrangert informasjonskveld for 1. klasse, ca 35 av 60 møtte opp. Ble holdt
presentasjoner om forskjellige muligheter i bransjen. Besøk fra Statens Vegvesen,
Norconsult, Traineeordrningen, Espen Torgersen og Marte Tøgersen.
b. Kim deltok på Geologiens dag, fikk vist frem filmen.
c. Hjalp Traineeordningen å holde informasjonsmøte, oppmøte på ca 1520 stk.
d. Vil prøve å arrangere julemøte slik som i fjor, som et avbrekk i eksamenstiden. Servere
pepperkaker og gløgg.
Sak 8. Bergdagen
● Er Bergdagen et IGB eller Bergringenarrangement? Hvem tar i såfall regningen?
● Kan bli et problem å holde det i Oppredningshallen slik som før, fordi de ser på det som
en stor belastning og et økonomisk tap. Må vurdere om dagen kan arrangeres et annet
sted. Elbygget eller Realfagsbygget?
● Kan vurdere å foreslå å betale opptil 30.000 kr for å få ha det i oppredningshallen.
● Kan vurdere å foreslå en annen dato. Må være før fristen for sommerjobber utløper, så
helst i overgangen mellom januar/februar, evt i midten av november.
● Må vurdere hvilket signal som sendes ut dersom Bergdagen ikke prioriteres.
● Ansvar: Steinar

Sak 9. Bergprisen
a. Komite: Guro Grønnen sitter to år til. Kurt Aasly har sagt ja. Trond kunne sitte. Hlynur
og Kine blir enige om hvem som tar lederrollen.
b. Revisjon av tekst?
● Vil forsøke å endre reglene på utdeling av pris til beste oppgaver. Alle oppgaver
som får karakteren A blir vurdert internt, og de tre beste sendes videre til
komiteen. Komiteen blir da pålagt mer arbeid, i at de må lese igjennom
oppgavene de får tilsendt.
● Alle studenter får mulighet for å nominere beste foreleser/veileder. Deretter blir
det avstemning for 4. og 5. klasse. Ansvar: Kim/Martin.
● May Britt kan nominere en person for beste publisering.
Sak 10. Neste møte
● Ønsker å få til møte i forbindelse med julelunsj. Må da behandle budsjettet. Steinar
sender ut doodle om tidspunkt.
Sak 11. Eventuelt.
a. Status Traineeordningen v/Olav. Ti medlemsbedrifter betaler, de som får inn trainee
betaler mer i den perioden. Har pleid å ha to pr sesong, som får 3 engasjement på 8
måneder hos forskjellige bedrifter. 7 søkere i år, begynner fra januar. Ser på
kvalifikasjoner hos søkerne og behov hos bedriftene.
b. Ekskursjon for 2. klasse. Bergringen tar med 2. klasse Teknisk Geofag og Geologi
Realfag ut til gruver for å øke søkningen dit. Ansvar for å bestemme dato: Kim/Martin.

