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AGENDA 
 

 

Referat 

Sak 1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. 

 Referatet fra forrige styremøte, 24.02.2013, ble gjennomgått og kommentert. Noen 

små endringer ble gjort.  

 Referat godkjent. 

 

Sak 2: Innkalling  

 Godkjent 

 

Sak 3: Økonomi og medlemsstatus 

 Gjennomgang av Regnskap per september 2013. Se Vedlegg 1. 

 Kommentarer til regnskapet: 

a. Faktura med medlemskontingent er sendt ut til alle medlemsbedriftene. Dette 

føres som inntekt den dagen faktura ble sendt.  



 

b. Støtte til innkjøp av pc for studenter på Tekniske Geofag og Geologi Master. 

Går over budsjettert beløp. Har fått inn 29 søknader per 01. oktober 2013. Det 

er rom for overskridelser i budsjettet.  

c. Ny medlemsbedrift i 2013: DirMin.  

d. Støtte til Bergstuderendes Forening (BSF). Søknaden kommer alt for sent 

hvert år, og kun etter at Aina har kontaktet dem med oppfordring om å søke. 

På styremøtet 08.10.2013 besluttes det at Bergringen ikke kommer til å 

henvende seg til BSF med påminnelse om å søke. Dette er noe de må ta ansvar 

for selv.  

 

 

Sak 4: Opptak 2013 

a. Søkertall 

Tallet på 1.-prioritetssøkere har gått litt ned siden 2012. Likevel er målet med 2,5 

søkere per studieplass oppnådd. Nedgangen ser ut til å være i henhold til naturlige 

svingninger.  

 

b. Mastergradsstudenter 

23 studenter har fått plass på mastergrad. To av disse fikk tildelt plass etter 

semesterstart på grunn av avtale om plass dersom kont.eksamener sommeren 2013 

ble bestått. 

 

c. Frafall 

Siden opptaket 2011 har det vært et frafall på 10 studenter. Dette er 

bekymringsverdig. Studenter som velger å hoppe av begrunner dette bl.a. med 

mangel på veileder, at de ikke får velge den retingen de ønsker innenfor studiet og at 

de dras mot pengene i oljeindustrien. Det er et kjent fenomen at mange begynner på 

Tekniske Geofag fordi de ikke kom inn på Petroleum, og har derfor planlagt å søke 

om bytte av studieretning allerede fra de starter.  

 

d. Info-kveld ressursgeologi og mineralproduskjon 

Det ryktes at enkelte professorer på IGB opplyser studentene om at det er dårlige 

fremtidsutsikter med tanke på jobb innen ressursgeologi. Dette er meget uheldig, og 

heller ikke en realitet. Bergringen ønsker å arrangere en info-kveld for studentene, 

hvor fokuset skal være på ressursgeologi og mineralproduksjon. Dette må gjøres før 

studentene velger studieretning på våren i 2.klasse. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen.  

 

 

 

Sak 5: Bergdagen 2014 

a. Dato for Bergdagen 2014: Torsdag 27. februar 2014 kl 14-17. 

 

b. Dato og tidspunkt for Bergdagen 2014 må avklares med den ansvarlige for 

oppredningshallen. Ansvarlig: Steinar.  



 

 

c. Etter Bergdagen 2013 ble det arrangert sosial kveld for studentene med mat og 

drikke i sammarbeid med NBF. Dette var en stor suksess! Bergringen ønsker å få 

gjennomført dette i år også. Studentrepresentante får ansvar for å finne en 

kontaktperson i NBF og organisere dette. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen. 

 

d. Studentrepresentantene har fått henvendelse fra Hovedeksursjonkomiteen 2014, 

angående om de kan tilby sine sponsorer å holde bedriftspresentasjon i forbindelse 

med Bergdagen. Tidligere har dette blitt gjort dagen før Bergdagen. Bergringen er 

positiv til dette, og vil sponse snacks og drikke i forbindelse med en 

bedriftspresentasjonskveld onsdag 26. februar 2014. Studentrepresentanten skal 

hjelpe til med markedsføringen av en slik bedriftspresentasjonskveld. Ansvarlig: Siri 

og Hans Jørgen.  

 

e. Bergringen ønsker å invitere Adresseavisen til Bergdagen. Dette må gjøres i god tid. 

Ansvarlig: Steinar.  

 

f. For å vekke interessen til Adresseavisen er det viktig å ha en god vinkling på 

Bergdagen. I invitasjonen til bedriftene skal det oppfordres til at bedriftene selv skal 

komme med ønsker om tema de kunne tenke seg å sette lys på i media. Dette kan 

Bergringen videreformidle til Adresseavisen. Ansvarlig: Steinar 

 

Sak 6: Siste nytt fra studentene 

a. Infokveld for 1. klasse ble arrangert 24.09.2013. Ca 30 studenter møtte. Bergringen 

sponset med pizza og drikke. Marianne Rødseth (Norconsult) og ? holdt gode 

foredrag. Til neste gang må det gis klarere beskjed om at det er bindende påmelding 

(ble mye mat til god).  

 

b. Julemøte. 

 Studentrepresentantene ønsker å arrangere et lite julemøte for studenter på alle 

årstrinn på Tekniske geofag og Geologi realfag. De tre studentene på 

Naturressurser skal også inviteres.  

 Foredrag om Alaskaturen  

 Gløgg, pepperkaker. 

 Julenisse/Bergnisse 

 Spør bedriftene på Høstmøtet om de har noen effekter som kan brukes i 

julepakker. 

 Styret er positiv og godkjenner forslaget.  

 Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen 

Sak 7: Utdeling av reisestøtte til konferanser og ekskursjoner – Ny ordning 

a. I forbindelse med påmelding til FEM-konferanse i høst, opplevde 

studentrepresentantene at mindre studenter meldte seg på fordi det ikke kunne oppgis 

helt klart hvor mye hver student får i støtte.  



 

 

b. For å gi mer forutsigbarhet til studentene, beslutter Styret at det fra nå av skal være et 

maks antall plasser på de "store" arrangementene: Høstmøtet, Vintermøtet, 

Fjellsprengningskonferansen og FEM. Disse arrangementene dekker alle 

fagområdene innenfor geologi.  

i. Viktig at bedriftene får beskjed om å sette av eventuelle sponsormidler til 

studenter for disse arrangementene, slik at de kan få det med i sitt budsjett. 

Kan reklamere for dette på Høstmøtet. Ansvarlig: Studentrepresentantene.  

ii. For hver av disse arrangementene skal det oppgis konkret hvor mye støtte som 

gis per student. Antall plasser og beløp fastsettes for hver enkelt arrangement 

basert på hvor mye Norsk Bergindustri, Norsk Bergforening og Bergringen 

ønsker å sponse studentene med, hva som er forventet av kostnader i 

forbindelse med arrangementet og en rimelig egenandel. 

 

c. Markedsføring av NGUs arrangement UngGeo. Arrangeres mars 2014, hvor 

studenter blir invitert på besøk til NGU.  Dette er en mulighet for alle 

geologistudenter.  Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen 

 

 

Sak 8: Promofilm 

a. Siri har vært i kontakt med produsksjonsselskapet av EMIL-filmen: To sølvmynter 

filmproduksjon.  

 

i. De gir et grovt overslag på 50.000 kr eks.mva. for en promoteringsfilm 

på linje med EMIL-filmen og 20.000kr eks.mva for en informasjonsfilm 

om hvor studenter kan få jobb etter endt studie.  

ii. Mineralklynge Nord har også et filmprosjekt under utarbeidelse hvor 

Norsk Bergindustri og NGU har meldt sin interesse for et sammarbeid. 

Styret ønsker å forhøre seg om hvilket innhold som er tenkt i denne 

filmen. Ansvarlig: Ola Halseth (tatt over for Eli): kontakter Elisabeth. 

iii. Kontakte Mineralklynge Nord om To sølvmynter produksjon er aktuell 

som produsent av deres filmprosjekt. Ansvarlig: Steinar.  

iv. IGB må kontaktes for å høre om det er interesse for å lage en ny 

rekrutteringsfilm. Ta dette opp på ledermøtet. Ansvarlig: Aina.  

v. Styret i Bergringen er i utganspunktet positiv til å lage en ny 

rekrutteringsfilm og informasjonsfilm. Ønsker imidlertid at 

styremedlemene fra brasjen som ikke er tilstede under møtet også får 

uttale seg. Sender ut forslag til vedtak på epost. Ansvarlig: Steinar.  

 

b. Norsk Fotofagskole 

 Lage materiale basert på Alaskaturen. Styret ønker istedet at studentene som 

deltok på turen lager et reisebrev som kan publiseres på Bergringens 

hjemmeside.  

 

Sak 9: PC-støtte 



 

a. Det kommer fortsatt flere klager på at studenter i 1. og 2. klasse geologi bachlor ikke 

får pc-støtte, mens studenter på tekniske geofag støttes fra 1. klasse.  

i. For å være sikker på at pc-støtten kun gis til studenter som fullfører hele 

studieprogrammet til Tekniske geofag og til geologi studenter som fortsetter 

til masternivå, beslutter Styret på møtet 08.10.2013 å gjøre følgende 

endringer på reglementet: 

 

1) Per 01.01.2014 gis PC-støtte til studenter på Tekniske geofag 

fra og med 3. klasse. Støtte til studenter på geologi bachlor gis 

fra og med 3. klasse dersom det kan dokumenteres med en 

fagplan/karakterutskrift som viser at de går mot landbasert 

geologi.  

 

2) For å sette et kvalitetskrav til pc-ene det gis støtte til, vil 

støtten per 01.01.2014 være på 50% av kjøpesummen, men 

maks 3000kr.  

 

3) Samme reglement for beløp ved kjøp av mac gjelder dersom 

det kan fremlegges en god faglig begrunnelse på valget av 

kjøp av MAC istedet for PC. Anbefalelsesbrev fra veileder er 

et krav. Dersom dette ikke kan framskaffes, vil mac støttes 

med 1000 kr, som tidliger.  

 

ii. Spørsmål om studentene som går Naturressurs, NT-fakultetet, også skal 

kunne få pc-støtte. Programmet har maks 5 studieplasser. Tas opp på neste 

møte.  

iii. Oppdatere hjemmesiden. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen.  

iv. Stasjonær PC og nettbrett støttes ikke.  

 

b. Styret har mottat en søknad om å få pc-støtte selv om kvitteringen ikke står i 

studentens navn. Pcen er kjøpt på Internett sammen med annet utstyr til 

husholdnigen og for å spare porto ble pc kjøpt i navnet til ektemannen til søkeren. 

De var ikke klar over reglementet. Styret mener det ikke kan gjøres unntak fra 

regelen, da det opplyses tydelig om at kvitteringen må stå i søkerens navn. Søknad 

avslått.  

 

Sak 10: Søknad om støtte av HMS-bokprosjekt 

 Styret har mottat søknad undertegnet Helge Rushfelt og Tom Myran angående støtte 

til et HMS-bokprosjekt. Boka planlegges å inngå i undervisningen ved IGB, og etter 

Styrets mening ser den foreløpige disposisjonen meget interessant ut. Myran er en 

pioner innen HMS-rutinene i norsk bergindustri, og det er viktig å få hans ideer ned 

på papir. Boka har derfor potensiale for å bli kjøpt av mange av bedriftene i 

bransjen.  

 En komitè er utnevnt i prosjektet. Budsjettert beløp på hele prosjektet er 2.275.000 

kr.  

 Undertegnede søker Bergringen om en støtte på 25.000kr, men er takknemlig for et 

eventuelt mindre beløp også.  



 

 De tilstedeværenden på møtet er positive til å gi den støtten som etterspørres. 

 Håkon Mork bekrefter på epost at han også er positiv. 

 Styret vil innhente svar fra Marte Kristoffersen før en endelig beslutning blir tatt. 

Ansvarlig: Steinar.  

 Dersom Bergringen velger å gi støtte vil dette bli ført opp i budsjettet 2014 og 

pengene bli overført samme år.  

 

Sak 11: Bergprisen 

a. 3 kandidater og 3 priser ble gitt i 2013. Styret mener det er viktig å understreke at 

prisene ikke må deles ut. 

 

b. Revisjon av forskriftene ble gjort:  

i. "Dersom et komitemedlem blir nominert må det utnevnes en vara" 

ii. Frist for å sende inn forslag til kandidater: kandidat beste masteroppgave er 

15. januar. Kandidat til de andre prisene er 31. januar.  

Sak 12: Eventuelt 

 

a. Regional rekruttering. Undersøke om bedriftene er interessert i å reise rundt på 

skoler for å informere om bransjen. Kontakt de bedriftene som er listet opp i 

referatet fra forrige styremøte. Ansvarlig: Steinar.  

 

b. Steinar har sendt ut epost til en stor gruppe bedrifter i bransjen med invitasjon om 

medlemsskap i Bergringen. Ønske om å få med AF-gruppen som medlem. Kontakt 

AF-gruppen med ny epost. Ansvarlig:Steinar 

 

c. På fjordårets Fjellspreningskonferanse ble alle studenter som deltok presentert med 

bilde, navn og studieretning i en brosjyre. Dette er noe som kan gjøres på Høstmøtet 

også. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen 

 

d. Bergringens medlemmer etterlyser en oversikt over studieløp som gir ønsket 

kompetanse. Se forrige referat.  

 

e. SWOT-analyse. Tatt opp på forrige styremøte. Dette har ikke blitt gjort. Ansvarlig: 

Steinar.  

 

f. Skaffe gjesteforelesere. Steinar har ansvaret, men har ikke fulgt opp dette. Vil sende 

en foresøprsel til kompetansekomiteen til Nork Bergindustri. Per dags dato er ikke 

komiteen satt, men de skal ha et strategimøte i nær framtid. Send førespørsel etter at 

dette møte er gjennomført og leder er valgt. Ansvarlig: Ola Halseth (tatt over for 

Eli). 

 

g. Ønske om at en representant fra industrien skal delta på møte med fakultetet, hvor 

antall studieplasser og undervisnings- og  veilederkapasitet diskuteres.  

 



 

h. Det bør være en frist for innlevering av reisedokumntasjon for studenter som får 

innvilget reisestøtte. Styret beslutter at fra og med dags dato må reisedokumentasjon 

leveres innen 1 måned etter hjemkomst for at reisestøtten skal bli utbetalt. Oppdatere 

hjemmeside. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen.  

 

i. Barnebok. Har ikke blitt gjort noe spensielt siden sist saken ble tatt opp. Steinar har 

sendt ut en epost. Saken skal følges opp. Ansvarlig: Steinar.  

 

j. Høstmøte 2013. Bergringen arrangere dialogmøte 18. oktober 2013. Skal gå 

gjennom hva som har blitt gjort og hva som er planene for kommende år. Steinar har 

booket rom. Ansvarlig: Steinar.  

 

k. Roll-up og brosjyrer skal være med på stand til Høstmøtet. Ansvarlig: Siri og Hans 

Jørgen.  

 

l. Styret har mottatt søknad fra 5. klasse Tekniske geofag om sponsing av pizza og 

drikke til en gjesteforelesning med Reginald Hermanns fra NGU 19.11.2013. De 

søker om 2500 kr. Søknaden ble innvilget.  

 

m. iGEM konkurranse er en konkurranse for genetikere for å inspirere til forskning og 

interesse for faget. Kan vi finne et liknende konsept for våre studenter som det kan 

opplyses mer om. Søk litt på Internett. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen.  

 

Sak 13 Neste møte 

Torsdag 12.12.2013, kl 10.00 - 14.00.  

 


