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Møtereferat 
 

Til stede: Steinar Ellefmo, Aina Myrvold, Krishna Panthi (til 13.00), Marit Snilsberg, Håkon 

Mork (til 13:30), Eli Tho Holen (fra 11.00), Marte Kristoffersen (fra 12:00), Siri 

Todnem, Hans Jørgen Kjøll, Gerd Inger Sætrom,  

Forfall: Marte Kristoffersen, Astri Salomonsen 

Gjelder: Referat fra styremøte i Bergringen 26.02.2013 

Møtetid: 26.02.2013  

kl. 10.00-14:30 

Møtested: Inst. for geologi og bergteknikk, møterom 

202, Bergkrystallen 

Referent  Gerd Inger Sætrom 
 

 

 

Oppmøteliste for Bergringens faste medlemmer 2012 

Navn 13. des  26.feb  

Marte Kristoffersen (styremedlem) F M 

Håkon Mork (styremedlem) F   M 

Krishna Panthi (styremedlem) M  M 

Steinar Ellefmo (styreleder) M   M 

Hans Jørgen Kjøll (stud.rep GeoReal) 

 

 M 

Siri Todnem (Stud.rep Tekniske geofag)  M 

Inger Lise (sekretær)     

Aina Myrvold (kasserer) M  M  

Marit Snilsberg/ (observatør studiesaker) M   M 

Gerd Inger Sætrom (observatør, studiesaker)  M 

Eli Tho Holen (observatør Norsk Bergindustri) M  M 

Observatør NFF F   F 

M = Møtt             

F = Forfall 

      IM = Ikke Møtt (ikke sagt ifra) 
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AGENDA 

1. Referat og innkalling v/ Steinar 

Referatet fra 21. desember ble gjennomgått. Oppfølgingssaker: 

2a Jobbannonser 

Studentene sendte ut mail før jul angående stillingsannonser, men det har vært lite respons. 8 

annonser er mottatt hittil. Innspill: Det vil komme flere annonser. Bedriftssidene brukes 

sjelden av bedriftene, brukes til å legge ut annonser. Dette er ok.   

Ansvarlig: Steinar 

2c) Oppdatering av rekrutteringsfilmen 

 

Vi får fortsatt ikke tak i Jim Salvador, men følger opp saken. 

Ansvarlig: Steinar 

Innspill fra Wenche i etterkant av møtet: Det er ikke Jim Salvador som sitter på endringene 

gjort i filmen, men Olav Prestårhus (olpr@online.no, 91550000) 

 

2d) Oppdatere brosjyren om Bergringen 

 

Hans Jørgen og Siri har gjort en god jobb med ny brosjyre som ble klar til utdanningsmessa.  

 

2e/f) Styrke rekrutteringen til studieretningen ”Mineralproduksjon og teknisk 

ressursgeologi”? 

Steinar jobber med å få på plass en tur til Norsk Stein, Titanina og eventuelt Norstone. 

Bergringen og bedriftene finansierer turen. Optimal reiserute, fremkomstmiddel og tidspunkt 

avklares i et møte med Steinar, Siri og Hans Jørgen. Styret diskuterer om det er strategisk feil 

eller riktig med en liten egenandel for å sikre de riktige deltakerne. Studentrepresentantene er 

skeptiske til egenandel, industrirepresentantene påpeker at det ikke må bli slik at økonomiske 

hensyn hindrer studentene fra å delta.  

Navnet på studieretningen er fortsatt et diskusjonstema i forhold til rekruttering.   

g) Sekretær 

Gerd Inger skriver referat fram til Inger Lise er tilbake høsten 2013.  

Referatet fra 21.desember ble godkjent.  

2.Årsberetning og økonomi v/ Aina 

Aina og Steinar går gjennom årsberetningen. Likestilling av Tekniske Geofag og Realfag 

Geologi er tatt inn enkelte steder, men må gjennomsyre hele årsberetningen. Aina retter opp 

før publikasjon.  

Årsberetningen er forbedret blant annet med at alle medlemsbedriftene er synliggjort med 

logo. Årsberetningen har fortsatt forbedringspotensialer, men styret er tilfreds med å ha 
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kommet så langt i år. Styret er faglig bredt sammensatt. Medlem fra IGB (Krishna) og sittende 

studenter velges. Håkon Mork stiller for en ny periode og har dobbeltstemme.  

Gjennomgang av regnskapet. Vi har fått to nye medlemsbedrifter. Ekstrabevilgning fra 

jernbaneverket ga studentene mulighet til å delta på konferanse. 18 studenter har søkt støtte til 

hovedekskursjon tekniske geofag.  

Gjennomgang av budsjettet. Økte utgifter til PC-støtte. Økte inntekter budsjetteres utfra 

målsetting om å skaffe flere medlemsbedrifter. Siri etterspør entreprenører blant 

medlemsbedriftene. En kort brainstorming gir en liste med over 20 aktuelle kandidater. 

Steinar gjør en offensiv for å skaffe flere medlemmer.  

Kommentar fra Håkon Mork, det er gode tider i industrien, og nå vil være et gunstig tidspunkt 

dersom instituttet ønsker økonomisk støtte. 

3. Erfaringer messe (v/Hans Jørgen, Siri, Krishna og Steinar) 

Deltakerne på utdanningsmessa er usikre på om resultatet veier opp investeringen. Kostnaden 

er stor og det er vanskelig å tiltrekke seg de riktige besøkende. NTNU vil ikke at NTNUs 

materiell og logo skal brukes utenfor NTNUs hovedstand. I etterkant av messa er det lite 

økning i besøkende på nettsidene. Forslag fra studentene: Bytt ut utdanningsmessa til fordel 

for oppsøkende virksomhet direkte rettet mot skoler som har geofag som fordypning. Steinar 

foreslår at studentene kan tilby lærerne en forelesning i aktuelt tema kombinert med generell 

reklame for studiet. Studentene finner og kontakter 2 lokale, aktuelle skoler.  

4. Generalforsamling (v/Steinar) 

Steinar går gjennom agenda og presentasjon for generalforsamlingen. Oppdatering av styret. 

Små kommentarer til presentasjonen tas til følge.  

5. Bergdagen (v/Steinar) 

24 bedrifter deltar på Bergdagen 2013. Standområdet er utvidet. Studentene er bevisste på å 

lede besøkende gjennom hele standområdet. Det settes opp to matstasjoner slik at det også er 

en stasjon i det innersteområdet.  

Steinar har prøvd å få Adressa til å dekke Bergdagen. De vil ha en nyhetsvinkling på stoffet, 

kan eventuelt vinkles opp mot Geo365 mineralstrategien som vi venter på mens Sverige har 

lansert sin. Steinar skal også kontakte universitetsavisa.  

Studentene har oppsøkt forelesninger og blestet om bergdagen. De har også gått hardt ut for å 

få flest mulig likes på bergringens facebookside.  

Norsk Stein og Sibelco Nordic har bedriftpresentasjon på Bergdagen, organisert av Erik 

Martinelli.  

Som avslutning på Bergdagen skal bergprisen deles ut. Rolf Arne Kleiv og Bjørn Nilsen vil få 

priser for sin innsats i undervisning, Anniken Hagen vil få pris for beste masteroppgave. 
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90 studenter og 30 bedriftsrepresentanter er påmeldt til sosial samling i EL-kantina for å 

avrunde dagen.   

6. Bedriftspresentasjoner (v/ Hans Jørgen og Siri) 

Studentene informerer om 3 gjennomførte bedriftspresentasjoner i høst. 

Det er et ønske fra studentene om flere bedriftspresentasjoner. Industriens tilbakemelding er at 

det er for få studenter som kommer til at de kan prioritere dette høyere enn de gjør. Bedriftene 

ønsker å beholde Teknologiporten som arrangør.  

Bergstuderendes forening har ikke mulighet til å tilby gratis stand for Bergringens 

medlemmer selv om Bergringen støtter Bergstuderendes forening. Inntektene fra 

bedriftsbesøk er den viktigste inntektskilden, og støtten fra Bergringen vil ikke dekke det 

reelle inntektstapet.  

Det opplyses om tilfeller der GeoReal studenter ikke har vært velkomne på 

bedriftspresentasjoner. Dette er ikke akseptabelt og Bergringen vil vurdere å stanse støtten 

dersom dette fortsetter.  

7. Barnebokprosjekt (v/Steinar) 

Helge Rushfelt (Promin) har levert en prosjektrapport. Steinar presenterer denne. Boken 

planlegges for aldersgruppen 6-9 år. Det skisseres flere alternative måter å finansiere 

lanseringen, eksempelvis kan Bergringen kjøpe et gitt antall bøker. Ulike innfallsmåter for å 

skrive boken lanseres også.  

Styret diskuterer om Bergringen skal gå videre med prosjektet. Skal det samles et 

utgiverteam? Norsk Bergindustri tar kontakt med kommunikasjonskomiteen. Steinar sender 

en forespørsel til aktuelle representanter (MFF, NFF) 

8. Neste møte  

Neste møte berammes til 10.mai. 

9. Eventuelt 

SPR i tekniske geofag har gått over til petroleumsfag, studentrepresentantene får i oppgave å 

finne en ny representant fra tekniske geofag til studieprogramråd og utvalg. 

Steinar informerer om en hendelse på instituttet der Bergringen og Bergprisens rolle 

diskuteres i forhold til habilitet og mulig form for bestikkelse. Bergringen og Bergprisen har 

full støtte fra instituttledelsen. Program for anvendt etikk er også rådført. I generelle ordelag 

er de positive til et samarbeid mellom industrien, universitetet og studentene. I og med at 

Bergprisen deles ut av et utvalg som er solid forankret både faglig og med 

studentrepresentanter, samt at prisen er av beskjeden størrelse anses habiliteten som godt 

ivaretatt.  
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Bergringen planlegger en infokveld til høsten.  

Bergringen ved studentene har arrangert jobbsøkerkurs med 55 deltakere. Jobbsøkerkurset var 

en suksess og andre typer kurs vurderes. Et eksempel kan være programvareleverandører som 

holder kurs i sin programvare.  

Studentene oppdaterer facebook-siden hver mandag, industrimedlemmer oppfordres til å 

sendestudentene linker om viktige nyheter slik at disse kan legges på bergringens 

facebookside.  

Det går også kurs i driftsplaner i samarbeid mellom DirMin og Norsk Bergindustri. Disse 

kursene kan åpnes og tilbys studenter. Kompetansedager og HMS-dag er også arrangement 

som kan gjøres tilgjengelig for studentene.  

Hans Jørgen Kjøll har på vegne av 4 masterstudenter sendt søknad om støtte til Gullgravertur. 

Hans Jørgen presenterer prosjektet men er inhabil og derfor ikke involvert i vedtak om støtte. 

Mulig utbytte for Bergringen av å innvilge støtten diskuteres. Bilde og eventuelt filmmateriale 

ønskes for rekrutteringsformål. Støtte på kr 10000 innvilges. Steinar undersøker om det kan 

arrangeres et samarbeid med en masterstudent på film og medievitenskap for redigering av 

materialet.  
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