
 

Møtereferat 

Til stede: Steinar Ellefmo, Øystein Paulsen, Aina Myrvold, Kim Rune Grannes, Krishna 

Panthi, Hlynur Gudmundsson, Inger Lise Sollie  

Forfall: Olav Hallset, Kine Wenberg Jacobsen 

Gjelder: Styremøte 

Møtetid: 21.05.14, kl. 12.00-16.00 Møtested: Inst. for geologi og bergteknikk, møterom 

Bergkrystallen 

Referent  Inger Lise Sollie 

 

 

 

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. 



 

AGENDA 

SAK 1. Gjennomgang av referat fra forrige møte og godkjenning av innkalling 

a. Ingen innvendinger på innkallingen. Godkjent. 

b. Referat 26.02.2014 godkjent. 

 

SAK 2. Økonomi og medlemsstatus v/ Aina 

a. PC støtte kommer til å gå over budsjett. (Se referat fra styremøte 26.02.2014, Sak2 

aii.) 

b. Rekrutteringsfilmen er ført inn under posten "Rekruttering" 

 Det ble mye studentarbeid ifm. filmen. 

c. Per dags dato har Bergringen et overskudd på ??. 

 Slik situasjonen er i dag mener økonomiansvarlig at det er ingen grunn til 

bekymring angående det lave overskuddet.  

 Styret stille spørsmål til hvor stort underskudd vi evt. kan tillate. 

 Styret ønker å bli varslet dersom PC-støtte overskrider kr 45.000 

 Støtte til eksursjoner for 2.klasse ble mindre en budjettert, og kan derfor sees 

på som en buffer for PC-støtten.  

 Kan vurdere å redusere støtte til Hovedekskursjonen dersom det skulle bli 

nødvendig med innskrenkninger.  



 

 

SAK 3.  Oppgaver pr 26/2-14 

Nye oppgaver for styremedlemmene legges inn i et felles Google.docs dokument. Oppdateres 

av Inger Lise 

 

SAK 4.  Årskalender 

a. Oppdaterte Årskalenderen til Bergringen.  

 Se Vedlegg 1 

b. Legg ut den nye Årskalenderen på hjemmesida. Ansvarlig Kim Rune 

c. Nye oppgaver er: 

i. Arrangere jobbsøke-kurs og Excel-kurs annenhvert år. Første jobbsøkerkurs 

planlegges til januar 2015. Ansvarlig: Kim Rune (Studentrepresentanter) 

ii. Distribuere den nye rekrutteringsfilmen i mars. Ansvarlig Øystein (eller hans 

vara) 

iii. Kontakte GEO365 om publisering av Bergdagen. Ansvarlig:Steinar 

 

SAK 5.  Opptakstall og studieretningsvalg (v/ Øystein Paulsen) 

 Tekniske geofag har hatt et stabilit antall søkere i perioden 2002-2014. (Bra andel 

søkere i forhold til plasser). 



 

 Totalt antall søkere i 2014: Tek.geo.:1588 stk. Geologi inkl. Energi og Miljø: 569 stk.  

 

SAK 6  Promofilm 

Vi er veldig fornøyd med resultatet! 

a. Etterarbeid: 

 Helikopterscenen var ikke gjennomførbart. Mulig å legge inn dette i ettertid. Er i 

dialog med NGU og Rune Larsen (IGB) angående dette.  

b. Distribuering:  

i. Hjemmesida. Ansvarlig: Kim Rune 

ii. Industrien: Publisering på NFF hjemmeside. Sendes til medlemsbedriftene. 

Ansvarlig: Steinar 

iii. Legges inn i power point -presentasjonen som sendes med IGB-studenter som 

drar til hjemskolenes sine for å presentere NTNU. Kontakte Jon Arne 

(Etternavn?) på Instituttet. Ansvarlig: Steinar 

iv. Sendes til rådgivere på VGS skolene. Kontakt opptakskontoret for å finne ut 

om dette er mulig på en effektiv måte. Ansvarlig: Øystein. 

 

SAK 7  Ekskursjon 2. klasse 

a. Våren 2014 ble Titania og Norsk Stein besøkt. 

 Titania: omvisning i bruddet og oppredningsverket, spregning, middag.  



 

 Norsk Stein: omvisning i bruddet og knuseanlegget, info om bedriften.  

b. Erfaringer: 

 Deltakere: 3 fra 2. klasse og 3. fra 3.klasse. (Klarte hvertfall å overbevise 

èn student til å fortsette mot gruve- og mineralindustrien i stedet for olje).  

 Litt dårlig tidspunkt: 1) Sein påske i år. 2) Avreise til ekskursjon til 

Yorkshire for 3.klasse dagen etter.  

c. Kostnad 

 Totalt: 18.192kr. (mangler reisergning fra Sunniva) 

 Budsjett: kr 44.000 

d. Lage erfaringsrapport.  

e. Bedrifter 2015: Elkem Tana og Sydvaranger Gruber. (Større avstander!) 

 

SAK 8  Siste nytt fra studentene 

a. Oppdatere hjemmesida 

 Lage bildekarusell 

 Trenger hjelp. Kontakt Knut Solem 

 Ansvarlig: Kim Rune 

 



 

SAK 9  JS – multimediabrosjyre 

 Dette er et markedsføringskonsept for bedrifter.  

 Det vil være Bergringens medlemmer som kjøper annonseplass og finaniserer hele 

brosjyren. 

 Bergringen kan være med på å påvirke innholdet, og vil ikke ha noen utgifter med 

dette.  

 Bergringen trenger et konsept som kan presenteres for medlemmene. Målgruppe? 

Innhold? Behov? 

 

SAK 10  Neste møte 

Mandag 15. september 2014 (foreløpig).  

 

SAK 11  Eventuelt 

a) Anbefaling om kjøp av PC i 4. klasse: 

 Styret mener det bør anbefales at studentene bruker PC støtten fra Bergringen i 4. 

klasse, dvs. så nærme masteren som mulig. Oppdatere teksten på hjemmesida. 

Ansvarlig: Kim Rune.  

b) Ny komitee for Bergprisen 

 Guro Grønnen har vært i 2 år. Spør om hun vil fortsette. Ansvarlig: Krishna 



 

 Knut Petter går ut. Forslag til erstattere: Kurt (Etternavn?), Anders Schomacker, Shon 

Berger, Roar Sandøy, Carl Gunnar Holter. Ansvarlig: Steinar 

 Andre: Kine Wenberg Jacobsen (Sweco), interne folk i SVV. Ansvarlig: Hlynur 

c) Geologiens dag 

 Styret mener at dette evt. bør bli et samarbeid mellom Bergringen og IGB. Kontakt 

May-Britt Mørk.  

 Forslag til aktivitet: "kom å få steinen din identifisert!" 

 Studentrepresentatnene får ansvar for å følge dette opp. Ansvarlig: Kim Rune 


