
 
 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

Til stede:  Steinar Ellefmo, Ragnhild Rostad, Erik Jensen, Hedda Jensen, Ali Reza Tirna, 

Krishna Panthi, Hlynur Gudmundsson, Helle Ragnete Fyhn Nilsen, Øystein 

Gjermshusengen, Kine Jacobsen, Gina Bjerkan 

Forfall:  Aina Myrvold 

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  13.02.2017, 10.00-14.00 

Møtested:  Inst. for geologi og bergteknikk, møterom Svea 

Referent:  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 

 Endring av nettside: blir eventuelt å lage en ny nettside, fordi den er upraktisk og 

stygg. Må da kjøpes tjenester.  

 Nye medlemmer: viktig at alle følger opp dette, har fordelt oppgaver på alle. Viktig 

for at inntektene våre skal opprettholdes.  

 Fått inn ny studentrepresentant, Gina Bjerkan fra 2. klasse georeal. 

 2 nye medlemmer fra nyttår, Asplan Viak og Entreprenørservice.  

 Alle budsjettforslag som kom sist må godkjennes nå. 

 Søknadsfrist om traineestillingene på fredag. Kun et par søkere fra NTNU foreløpig.  

 Referat godkjent til tross for et par kommentarer. 

 Innkalling godkjent. 

Sak 2. Årskalender 

 Nyttårsmøte for studenter med pizza: ikke fått gjennomført dette, prøver igjen til neste 

år. 

 Lagt inn et par sommerjobber, men færre stillinger enn før. Veldig få av 

medlemsbedriftene som benytter seg av tilbudet. Er vi for sent ute? Må vi begynne 

tidligere? Kan kontakte de som har hatt sommerjobber før og høre hvorfor de ikke har 

noe nå. De som har trainee, har de ikke andre sommerjobber? Kan samarbeide med 

Norsk Bergindustri for å høre litt rundt, skal man da konsentrere seg om Bergringens 

medlemmer, eller avertere for alle? Kan si at de som allerede er medlemmer får det 

gratis, og spørre resten om de er interesserte i å bli medlemmer. 

 Kurs: har ikke fått til de siste årene, er Excelkurs i regi av Tekna, kan henvise folk dit. 

Tekna arrangerer jobbsøkerkurs hver høst, Industrikontakten arrangerer også et for 

bygg, kan høre med dem. Ansvar: studrep. Bør da arrangeres tidligere hvis 

sommerjobber utlyses tidligere. 

 Mingling etter bergdagen kl 17.30. 80 studenter påmeldt.  

 Infomøte i mars for 1 og 2 klasse. 

 Ekskursjon i april, viktig. Ikke nok påmeldte i fjor. 

 Infomøte i september, få med noen nyutdannede, for eksempel traineer.  

 Høstmøte: stand og speednetworking. 

 November: sende ut info til bedriftene om sommerjobb-avertering. 

 Samme sak som alltid, bør vi flytte Bergdagen til før jul? Bygg og Miljø-dagen er i 

oktober/november, bør ikke krasje med det. Bedre da å ha det så tidlig som mulig etter 

jul. Kan oppfordre bedriftene til å avvente med ansettelser til etter jul. Hvis man skal 

ha det i november, må vi ha generalforsamling uavhengig av bergdagen. Kan ha det i 

forbindelse med vårmøtet/høstmøtet. Kan høre litt rundt med bedriftene på Bergdagen, 

eventuelt sende ut spørreundersøkelse etter Bergdagen. Må bestemmes på neste møte. 

Sak 3. Bergdagen 

 20 bedrifter, bra antall. 

 Wenche fikser Midtbykort. 

 Norsk Bergindustri: Kim Rune Grannes står på stand.  

 Generalforsamling kl 11.  

 Arrangere Bergprisen mot slutten.  

 

 



Sak 4. Ekskursjon med 2. klasse 

 Tidligere primært 2. klasse, ingen påmeldte i fjor. Er litt kronglete ift 

hovedekskursjonen.  

 Innspill fra Gina: bedre å ha det før påske, fordi mange har på dette tidspunkt allerede 

bestemt seg for retning.  

 Må da bli rett før hovedekskursjonen, de drar 31. mars så helst rett før det. 

 Norcem Brevik: Steinar hører om det passer for dem. Sjekke pris til Torp. Da kan det 

ordnes som dagstur, sparer en del penger. Ansvar: Steinar. 

 Forslag: torsdag 23. mars.  

Sak 5. Bergprisen 

 Steinar og Krishna valgte ut de tre beste masterene og sendt videre til ekstern komitee, 

en oppgave fra Tekniske Geofag og to fra Geologi Realfag. 

 Kan gi en til hver linje.  

 Innspill fra Hlynur: det er veldig vanskelig å bestemme seg for en av to så forskjellige 

oppgaver.  

 Komiteen har kommet frem til Eivind Stein og Marianne Stange.  

Sak 6. Gjennomgang av generalforsamlingspresentasjon 

 Rom B22 kl 11. 

 Må revidere medlemslista, Entreprenørservice og Asplan Viak må inn, men de har 

ikke betalt enda. 

 Må legge inn regnskap og budsjett etterpå.  

 Lars Nordbø fra Tekniske Geofag, 2. klasse, tar over for Erik Jensen, Gina Bjerkan fra 

Geologi Realfag, 2. klasse, tar over for Ragnhild Rostad. 

 Marte Lindberg foreslått, har nettopp begynt i Rana Gruber, kan tre inn som Rana-

representant. 

 Hlynur Gudmundsson fortsetter ett år. Opp til NBI å finne en erstatter, evt om Hlynur 

fortsetter. 

 Kine Jacobsen er på vei ut.  

 Krishna Panthi sitter i ett år til som representant for instituttet.  

 Randi Ramstad og Kristian Drivenes (postdoc i geologi) kandidater for å overta etter 

Steinar Ellefmo. Drivenes er best fordi han sitter i annen faggruppe, men ikke et 

langsiktig valg. Krishna og Steinar snakker med dem innen i morgen.  

 Google Analytics: gått ned litt i antall besøkende pr dag ift året før. Mest aktivitet 

rundt sommerjobber. Traineesiden opp fra 14 til 9. plass. Forslag fra Ali Tirna: legge 

ut hvilke master og doktoroppgaver som skrives, for å vises frem til bedrifter. Øystein 

kan generere liste over hvilke oppgaver som er levert i det siste, sendes til 

studentrepresentanter og Ali for å legge ut på Bergbloggen.  

 Økning i 50 likes fra året før. 

 Flest likes: 19 på Geologiens dag. 

Sak 7. IGB har blitt IGP 

 Slått sammen med Institutt for petroleumsteknologi 

 Institutt for geologi og bergteknikk + IPT  Institutt for Geovitenskap og Petroleum 

(IGP) 

 Må endre hovedmål 2. Det er under oppbygning et Bergringen for petroleum.  

 Nå er det 3 faggrupper fra IGB, uvisst hvordan dette blir senere. Også 3 faggrupper for 

IPT.  



 Tenker at vi fortsatt skal jobbe for en tett relasjon mellom disse faggruppene og 

industrien. Hvordan få inn dette i målene? 

 Bidra til en tett relasjon mellom IGP, bergstudentene og bergindustrien. 

Sak 8. Økonomi 

 Budsjett: 391 000 kr i inntekter 

 Sekretariat: Aina og bespisning, 40 844 kr. Færre styremøter i 2016. holder på 70 000 

kr for 2017. 

 Støtte ekskursjoner/møter: 34 333 kr, endte på mye mindre enn budsjett. Holder på 

75k, må bli flinkere til å bleste og få til ekskursjon for 2 klasse.  

 Hovedekskursjon: 39 600 kr. 

 Støtte til PC: opptil 2000 kr pr student, maks 60 000 kr. 41 500 kr så langt, kan hende 

det er noe som ikke har kommet med pga Aina er syk. Settes til 60 000 kr, kan hende 

noe overføres til 2017 som egentlig skulle vært i 2016. 

 Studentarbeid: fikk ikke utbetalt noe for desember 2016, overføres til 2017. Øker til 

110 000 kr.  

 Bergdagen: bare 6 000 kr, kan hende noe ikke er kommet med der, Aina skulle sjekke 

det, men ikke fått gjort det. Setter derfor budsjettet til 15 000 kr for 2017.  

 Bergprisen/rekruttering: 2 priser i 2016, endte på 20 000 kr. 3 priser og utvikling av ny 

hjemmeside i 2017, skrur opp til 90 000 kr. 

 170 000 kr på bok, litt mer enn det vi burde ha, men skyldes en del etterheng og ingen 

ekskursjon for 2. klasse. 

 Ender på -39 000 kr på budsjettet for 2017, budsjetterer med saldo på 131 000 kr ved 

utgangen av 2017.  

 Hjemmeside: Gina tipser om bergstud.no, ser bra ut om billig. Enkelt, mobiltilpasset. 

Hører hvordan det ble gjort. Ansvar: Gina. Hører også med Sjursendesign som lagde 

den gamle siden og hører om de kan fikse opp litt og lage en mobilversjon. Ansvar: 

Erik. 

Sak 9. Neste møte 

 06.06.17, 12-15 

Sak 10. Eventuelt 

 Siste nytt fra studentene: har kontakta noen studenter angående ny hjemmeside, de sier 

det må kjøpes en nettside, evt ha en vanlig blogg eller noe lignende.  

 Kommer nye studentrepresentanter, Erik hjelper til som overlapp frem til sommeren. 

 Opptak: antall primærsøkere har gått drastisk ned fra 2013 for Tekniske Geofag. Sånn 

generelt har Gjøvik fått økning i antall søkere. 58 primærsøkere på 30 plasser, 350 

søkere totalt. Opptakskrav også sunket.  

 Antall søkere til Geologi Realfag økte, men samtidig sliter mange med å komme inn 

på master.  

 Ali Tirna: bør gjøres noe helt ned på videregående, veldig få som får tilbud om å gå 

geofag.  

 Har snakka om det før, å sjekke opp hvilke skoler som ikke er besøkt i området og dra 

og holde presentasjon. Ansvar: studenrepresentanter. Sende film til ungdomsskoler 

også? Ali foreslår å sende til fylkesmannen.  

 Kine har snakka med Rambøll, lovet gratis stand dersom de melder seg inn. 

 
 


