Møtereferat til Bergringens styremøte
Til stede:

Forfall:
Gjelder:
Møtetid:
Møtested:
Referent:

Steinar Ellefmo, Martin Holter, Olav Hallset, Hedda Jensen, Aina Myrvold,
Kim Rune Grannes, Rolf Martin Myrlund, Krishna Panthi, Hlynur
Gudmundsson
Kine Jacobsen, Øystein Gjermshusengen
Styremøte
11.03.2015, 10.00-14.00
Inst. for geologi og bergteknikk, møterom Svea
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










Jobbsøkerkurs arrangert
Bransjekveld i april
Negative reaksjoner på at Bergdagen kom sent, må forhøre oss etterpå hvordan folk
opplevde det
Serveren til hjemmesiden funket ikke, oppdatering fra NTNU sin side, ordnet nå
Julemøte: flyttes til mai
Ringe studenter for å få de til å akseptere plass, Kim/Martin noterer seg at dette har
blitt gjort før
Spørreundersøkelse til bedrifter ble sendt ut, vanskelig å tolke hvor mange som har
sett søknaden gjennom oss
Referat godkjent
Innkalling godkjent

Sak 2. Økonomi v/ Aina
a. Ny linje vedtatt sist: refusjon. Fått inn 20 000 ekstra fra NFF som støtte til filmen. Fått
inn 14 000 til sammen fra Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri for Høstmøte, vi
betalte 7000, 21 000 betalt til sammen, 4 studenter sendt.
b. Utgifter til sekretariat og styremøte: ca på budsjett, litt over, 2015 satt opp litt på
sekretariatet. Økning på høyere antall timer som går med til jobb, og at lønnstrinn går
opp.
c. Ekskursjoner: satt av 120 000, på grunnlag av at vi skulle til Jelsa, hadde beregnet
mange flere studenter enn de som ble med, derfor lavere.
d. Hovedekskursjon: litt færre studenter i år enn i fjor
e. Studentarbeid: litt høyere pga styr med filmen, mye å gjøre med selve innspillingen
også, skaffe studenter som kunne være statister. Budsjettert med det samme.
f. PC-støtte: PC kjøpt inn til Bergringen ble satt inn der, 15 studenter fikk støtte mot 41
året før siden reglene endret seg, 51 studenter fått støtte til ekskursjoner mot 56 året
før.
g. Bergdagen: mat.
h. Rekruttering: delt studentpris til beste master, film, litt i minus.
i. Fortsatt 113 000 på bok ved utgangen av året.
j. Nytt i 2015: 2 nye medlemmer, NGI og Statoil. Lurt å sende invitasjon til Bergdagen
pga stand koster like mye som medlemskap.
k. Regnskap for 2015 februar: ikke fakturert medlemsavgift eller refusjon. Ut:
ekskursjoner og møter, ting som henger igjen fra i fjor, Fjellsprengningskonferansen,
regning for deltakeravgift kom veldig sent. Vinterkonferansen, kurs i anvendt
bergmekanikk. 4 har fått PC-støtte, 17 000 på studentarbeid fra i fjor, fortsatt 67 000
på bok.
l. Studentarbeid må kanskje skrus opp litt, en del som henger igjen, massiv oppdatering
på hjemmesida i januar, kan settes opp 15 000 for å dekke opp for det som henger
igjen, vedtatt å skrus opp til 70 000.
m. Medlemsavgift skrus opp til 416 000 pga nye medlemmer.
n. Håper på flere som blir med på ekskursjon til Sydvaranger i år.
Sak 3. Bergdagen, status
 20 bedrifter påmeldt. Liten nedgang fra i fjor, var 22. Kan skyldes tidspunkt.
 Kun servering ett sted i år, for å dra folk innover.
 Mat er kjøpt inn, rigging skjer i dag.



Alt i orden til mingling, 62 studenter påmeldt. Krasjer med linjeforeningsarrangement.
Også færre bedriftsrepresentanter påmeldt, kun 7.

Sak 4. Støtteordninger
 Har tidligere vedtatt å støtte Vinterkonferansen, Høstmøtet, Bergmekanikkdagene,
FEM (i finland) og Vårmøtet.
 Studentene opplever det som usikkert hvor mye de får og hva de får støtte til. Martin
Stormoen (NBF) har snakka med Kim og tok opp at siden gir dårlig info om hva og
hvor mye som støttes, må hele tiden sende søknad og hele tiden må det tas intern
diskusjon om hvor mye vi skal støtte. Kan være en fordel å sette opp fast beløp hvor
mye som støttes av oss og av industrien.
 Har ikke en spesfikk pott til hver konferanse, men en felles pott til alle konferansene,
derfor må kanskje denne også deles opp i såfall.
 Vinterkonferanse: kan sette et skille på om studentene presenterer noe eller om de bare
deltar. Realfagsgeologi. 6*2000 kr=12 000 kr. Over 10 studenter som meldte
interesse. Forslag: kun støtte til de som presenterer en poster. Vedtatt.
 Bergmekanikk: 1500 kr til 20 studenter ble gitt. Primært ingeniørgeologi. Forslag:
Maks 18 studenter, 1200 kr pr. Vedtatt.
 Høstmøte: behovet for støtte er høyere annethvert år de årene det arrangeres utenfor
Trondheim, 7000 kr til 4 studenter ble gitt i fjor, 1750 kr pr student. Forslag: Maks 18
studenter, 1200 kr pr. Vedtatt.
 Har allerede støttet et par andre ting og. Kanskje lurt å sette av en fripott til andre ting
som kommer i løpet av året. 5000 kr.
 Vårmøtet: Bergindustri, faglig snevert, få studenter som ønsker å bli med. Kan heller
inngå i fripotten.
 FEM: Realfagsgeologi. Kan heller inngå i fripotten.
 Miljøringen: samarbeider med dem, har en gratisdag for studenter, kan støtte reisen
dit.
 NGU: hydrogeologidag.
Sak 5. Ekskursjon med 2. klasse
 Sydvaranger har bekrefter på tross av trange kår, Einar Berg er kontakt, uke 16/17,
spiller ingen rolle for dem. Fly til kirkenes, besøke Sydvaranger, kjøre til Elkem Tana,
2 overnattinger. Kan prøve å få til kun 1 overnatting dersom flyene går tidlig. Elkem
Tana bekreftet dagen etter.
 10-12 som maks, fly til Kirkenes kan bli dyrt, 40 000 kr som maks utgifter kan være
mer styrende enn antall studenter. Sunniva Haugen kan være med som professor i
gruvedrift. Kan prøve å få til ettermiddagsbesøk hos Sydvaranger på mandag og kjøre
til Elkem Tana for å kun få en overnatting. Norwegian flyr Trondheim-Kirkenes for
1300. Må sjekke litt priser, men tar utgangspunkt i at 8 studenter er maks.
 Frist for påmelding: 25. mars, så kan billetter bestilles før påske. Bleste av Kim og
Martin på stand i morgen. Førstemann til mølla.
 20-22 mars vedtatt, grunnet at siste undervisningsdag er 17. april.
 Kontakte Wenche Finseth når flybilletter skal bestilles. Sunniva og Steinar/Krishna
blir med.
Sak 6. Bergprisen
 Steinar fikk oversikt fra Øystein om hvem som hadde fått A, veilederne skar ned 8 til
3, sendte til komiteen med Hlynur, Trond Vatne, Kurt Aasli, Guro Grøneng.





Vanskelig for komiteen å bestemme hvem som er best. Går mest på magefølelse og
personlig interesse. Kan vurdere å sette opp et par kriterier.
Står i statuttene at to studenter kan få pris, men står ikke om de kan være fra samme
studieretning. I år kan komiteen gjøre som de vil, men dette må presiseres til neste år. I
år får Magni Vestad prisen.
Kun tre nominasjoner fra studenter på foreleser, alle på Giulio Viola. Kan vurdere å
endre måten studentene nominerer på, for å få inn flere forslag. Men antakeligvis er
dagens ordning best, fordi da er nominasjonene ordentlig gjennomtenkte. Holder på
kravet om minst tre nominasjoner på samme foreleser.

Sak 7. Årsberetning og gjennomgang av genfors-presentasjon (arrangeres 12/3-15)
 Olav erstattes av Eli Tho Holen
 Kine stiller i 2 år til
 Steinar stiller for ett år til, men kan bli uheldig fordi Krishna også går ut neste år.
Steinar kan stille 2 år til men vil da gjerne ha inn en annen i lederrollen. Steinar ønsker
å stille for ett. Kan vurdere å få inn en ekstra observatør fra instituttet som kan ta over
som leder neste år.
Sak 8. Filmen
 Lagt på ny musikk. Filmselskapet har lovet å lage ny musikk, må ta et møte for å
fortelle hvordan vi vil ha det. Får det ikke sånn som det har. Må sprites opp litt. Vi har
betalt 5000, skal ikke betale mer nå.
Sak 9. Siste nytt fra studentene
 40 stk på jobbsøkerkurs, litt under målet, men litt sent ute med det, hadde vært noen
kurs gjennom Tekna rett før.
 Har oppdatert mye på hjemmesiden.
 Martin og Kim prøver å besøke VGS.
Sak 10. Eventuelt
 Analyse av aktivitet, Google Analytics: kan se hvordan brukerne beveger seg gjennom
nettsiden, når besøkes hjemmesiden ift aktiviteten, hvilke deler av siden brukes. 1.27
min pr session. Halvparten er bare innom forsiden. Blesting på mail og Facebook har
stor påvirkning, 6 brukere pr dag. Serveren var nede 01.06.14-10.01.15, skyldtes
oppdatering fra NTNU. Aktivitet har økt siden det, spesielt etter publisering av
sommerjobber. 10 000 sidevisninger, 40% er forsiden. Deretter studentstillinger,
fordeler, bedriftsforside og muligheter for studenter.
 Traineeordningen: kommet 20 søknader, veldig bra! Plutselig problem med at vi ikke
har nok bedrifter. Kan prøve å ringe rundt til medlemmene våre og høre om noen er
interessert. Noen av de er med allerede, 10 bedrifter som er med. Kan hende ikke alle
er like relevante, som Statoil. Jernbaneverket har nok egne traineestillinger. NCC
Roads er med i ordningen. Eli har gått inn som koordinator for traineestillingene, så da
går hun også inn for Olav i Bergringen. Bra tilbud for de bedriftene som sliter med å
få inn nye ansatte.
 Olav har skrevet skriv som er sendt ut til skoler med link til filmen
 Nye medlemmer:
o Halsvik Aggregates.
o LNS. Ansvar: Olav.

Sak 11. Neste møte


26.05.15, 10.00-14.00.

