Møtereferat fra Bergringens styremøte
Til stede:

Forfall:
Gjelder:
Møtetid:
Møtested:
Referent:

Steinar Ellefmo, Øystein Gjermshusengen, Aina Myrvold, Rolf Martin
Myrlund, Ragnhild Rostad, Erik Jensen, Hedda Jensen, Kine Jacobsen, Krishna
Panthi, Hlynur Gudmundsson
Eli Tho Holen
Styremøte
01.02.2016, 10.00-14.00
Inst. for geologi og bergteknikk, møterom Bergkrystallen
Hedda Jensen

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




Alle må huske på å gå igjennom referatet fra forrige møte for å følge opp om noe skal
gjøres.
Referat godkjent.
Innkalling godkjent.

Sak 2. Økonomi inkl. budsjettrepetisjon v/Aina










Anstrengt budsjett.
o Hvordan øke medlemstallet? Studentrepresentantene har satt opp et forslag
over hvilke bedrifter vi kan prøve å rekruttere, liste over hvem som kontakter
hvilke bedrifter ligger vedlagt.
o Hvordan kan vi best øke bidraget fra eksisterende medlemmer? Snakket om
sist å prøve å be om mer penger fra medlemsbedriftene. Kan si at en av de
største bidragsyterne har måttet halvere bidraget, og for å opprettholde
standarden, er det fint mer med penger. Evt høre om tilbakemeldinger på
økning av medlemsavgiften, har aldri blitt økt før. Kan vente til neste møte for
å se da om vi har fått flere medlemmer. Både og? Mulig å sende ut en høflig
mail for å høre om noen kan betale mer. Ansvar: Steinar. Er det en risiko for at
bedrifter da trekker seg helt ut isteden?
o Kan vi kutte kostnader?
o Gratis medlemskap ved innmelding etter 31. mars (ref. hjemmesiden). Bør
dette fjernes? Kan heller bruke det som et spesialtilbud dersom noen er på gli.
Fjerne dette fra hjemmesiden. Ansvar: Ragnhild/Erik.
o Forslag: øke leia for stand på Bergdagen til 6000 mens medlemskap koster
5000.
o Mål for 2016: 4 nye medlemmer. Klarte 2 i fjor, men uten altfor stor innsats.
Redusert støtte til ekskursjoner/møter, ved forslag som billigere ekskursjon til 2.
klasse.
Støtte til PC: holder på regnskap til 2015. I fjor var første gang at vi har måttet avvise
folk.
381 000 på inntekter, med 2 nye medlemmer.
Studentarbeid: blir stort etterslep fra i fjor, ca 50 000. Timelister må leveres senest den
20. måneden før utbetaling. Pga etterslepet må vi vurdere å øke budsjettet for i år. Har
hatt etterslep siden 2013. Har i år hatt delvis 3 studentrepresentanter, og innkjøring for
2 stk. Har bare 2 bergpriser å gi ut i år, kan ta 10 000 fra rekruttering. Vedtatt. Tar
løpende vurdering når vi ser om vi får inn flere medlemmer. Studentrepresentanter må
følge opp løpende for å kontrollere hva som brukes, må prøve å holde seg på 75 timer
hver for hele året. Ikke realistisk?
Sekretariat: overhead tatt bort, får refundert noe fra instituttet. Hvor mye? Ansvar:
Aina. Kan sette over dette til studentarbeid. Ca 10 000, over til studentarbeid. Vedtatt.
Budsjettert med 75 000.
Studentarbeid: økes da til 90 000, og har 40 000 å jobbe for i år. Må rapportere timer
hver mnd. Må antakeligvis ta noe fra bufferen i år for å ta igjen etterslepet. Forslag:
sette opp studentarbeid til 110 000 og så får vi bare gå i minus. Vedtatt. 10 000 fra
rekruttering, 10 000 i refusjon. Legge til en linje for tilbakeføring av overhead i
inntekter, og heller sette opp budsjettet slik at det er med overhead. Budsjetterer med



208 000 i utgifter til studentarbeid og ca 100 000 i inntekter pga refusjon av overhead i
etterkant. Dette blir et internt dokument, på hjemmesiden legges det ut kun med 110
000 på utgifter, og heller en fotnote med at dette er uten overhead. Ansvar: Aina.
Resultat av nytt budsjett: -18 600.

Sak 3. Ekskursjon med 2. klasse



Billigere ekskursjon til Norcem / Brevik eller en mer kostbar (men mer spennende)
affære til Kvalsund / Stjernøy?
Må bli enige om tid og sted. Vesentlig billigere til Sandefjord. Kan slippe leiebil hvis
vi blir hentet av Norcem. Kan da også slippe overnatting. Siste undervisningsdag 26.
april. Ungdomsbilletter med Widerøe kommer på ca 1000 kr pr pers, tur/retur.
Yorkshire/Oslo-ekskursjon 22-30.04. Uke 14/15, må høre hva som passer for Norcem.
Ansvar: Steinar. 10 studenter maks, ca 20 000 i budsjett.

Sak 4. Bergprisen








Utdelinger i 2016 (for 2015)
Komiteen som har vurdert de tre beste A’ene foreslår å gi ut to priser: Hans Jørgen
Kjøll (beste master i geologi) og Mari Helen Riise (beste masteroppgave ved Tekniske
geofag).
Andre nominerte? Jeg har ikke mottatt noen nominasjoner.
Nominasjoner: 2 på Gunnar Vistnes, 1 på Charlie Li. Står at det må minst 3
nominasjoner til for å dele ut en pris.
17 A-er, bad om begrunnelse til hvorfor de var eksepsjonelle, Krishna og Steinar
valgte ut de beste 3, Mari Helen Riise, Hans Jørgen Kjøll og Martin Flåten. Komiteen
valgte ut Mari Helen Riise fra Asplan Viak og Hans Jørgen Kjøll sine til vinnere. Mari
Helen Riise kommer til Bergdagen for å stå på stand for Asplan Viak uten å vite at hun
får prisen. Hans Jørgen Kjøll kunne ikke komme.
Prøve å rekruttere Asplan Viak til å bli medlem! Ansvar: Steinar.

Sak 4. Bergdagen, status


18 påmeldte. Hvorfor er bare halvparten av medlemmene med? Ringe og høre hvorfor.
Er det noe vi kunne gjort annerledes? Trenger sammenligningsliste over hvem som er
medlemmer vs hvem som deltar på Bergdagen. Ansvar: Ragnhild/Erik.

Sak 6. Årsberetning og gjennomgang av genfors-presentasjon (arrangeres 2/2-16)





Ny revisor; Terje Malvik.
NIVA og Sydvaranger ut, Statoil og NGI inn som medlemmer.
Viser at aktiviteten på hjemmesiden har gått litt opp ift i fjor, spesielt mye aktivitet
akkurat da sommerjobber publiseres.
Aller mest aktivitet: da bildene fra infokvelden for 1. klasse ble lagt ut.

Sak 7. Nytt fra studentene


Har laget brosjyre for studentene til Bergdagen, skal også lage til bedrifter og VGSelever.





Skal jobbe videre med å få til besøk til VGS.
Ikke noe kule prosjekter av kjipe forelesere, tenker å slå det sammen med infomøte.
Ikke Excel-kurs.

Sak 8. Neste møte


25.05.16, 10-14.

Sak 9. Eventuelt




Min mineralbedrift, studenter på marin får hver sin båt fra starten av som de kan følge
gjennom hele studiet, kan vi ha noe av det samme? Blir det mye styr? Kommer
bedriftene til å få noe igjen for det? Kan ha noe konkret man skal følge med på, ikke
sikkert man trenger så mye input fra bedriftene egentlig, utenom å få en
kontaktperson. For eksempel følge med på hvor mange tunnelmeter som produseres i
de forskjellige bedriftene, intern konkurranse mellom studentene. I fjor: 4 studenter
som valgte mineralproduksjon, så ikke fryktelig mange bedrifter som trengs. Steinar
kontakter Elisabeth.

