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AGENDA

Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige møte og godkjenning av innkalling


Referatet fra forrige styremøte, 15.12.2011, ble gjennomgått og kommentert.
a. Aina har vært i kontakt med Oster Pukk og Sand AS ang. om de vil fortsette å være
medlem av Bergringen for en lavere medlemskontingent. De ønsker å komme tilbake
til saken senere.
b. Steinar har fått henvendelse fra en student som mener det er urimelig å gi ulik støtte til
Pc og Mac. Steinar forklarte vedkommende Bergringens begrunnelse for denne
avgjørelsen.
i.

Det jobbes med at det kan opprettes en ekstern server med alle programmer
som studentene trenger i undervisningen. På denne måten kan alle få tilgang
til programmene uavhengig av om de bruker Mac eller Pc. Når denne
løsningen forhåpentligvis kommer i orden, må styret ta opp saken om pc/macstøtte på nytt.

c. Aina har bestillt nye buffer. Disse skal deles ut på Bergdagen. Pga av sein levering har
de ennå ikke kommet. Wenche har purret. Aina purrer igjen om nødvendig.
d. Silje, som for tiden befinner seg på Svalbard, kommer sørover for å hjelpe til å
arrangere Bergdagen. Bergringen dekker reiseutgiftene hennes.
e. Det årlige infomøtet for 1.klassingene er lagt inn i aktivitetskalenderen.
f.

Steinar har vært i kontakt med Norsk Bergindustri ang. barneboka. Venter på endelig
skriftlig tilbakemelding. Tar opp dette på neste styremøte.

g. Brevet til bedrifter i Finnmark har ennå ikke blitt skrevet. Steinar og Håkon jobber
med dette til neste styremøte.
h. Steinar fikk ikke mulighet til å delta på møte med Miljøringen, men håper å få gjort
det ved neste anledning.



i.

Artikkelen som vi håper Norsk Bergindustri vil publisere for oss har ikke blitt skrevet.

j.

Alle i styret er ansvarlig for å gå gjennom referatene fra de to forrige styremøtene og
følge opp sine saker .

Referatet og møteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2 Generalforsamling
a) Presentasjon
Steinar har laget presentasjon som skal brukes på generalforsamlingen. Denne ble
gjennomgått.
i.
Små endreinger ble gjort.

ii.
iii.

Skal få med statistikk over opptakstall. Marit har kontrollert at tellene vi har er riktig.
Presentasjonen ble godkjent av styret

b) Årsberetning og økonomi
Kommenteres i presentasjonen.
- For kommentarer til årsberetning 2011 og årsregnskap 2011, se referat fra styremøte
15.12.2011.
c) Budsjett 2012 ble godkjent av styret. Se vedlegg 1
d) Håkon kunne fortelle at hans konsernsjef i Verdals Kalk uttrykte bekymring angående det at
Generalforsamlingen er flyttet fra Høstmøtet til Bergdagen. Han er redd for at dette vil føre til
dårligere oppmøte av bransjens næringslivsledere.
- Håkon gir tilbakemelding om at styret er bevist på at Bergringen skal fortsette å være godt
synlig på Høstmøtet på andre måter.
- Dersom oppmøtet blir dårlig på den kommende generalforsamlingen, 16.02.2012, skal
styret diskutere hvorvidt vi skal fortsette å ha gen.fors i forbindelse med Høstmøtet som
tidligere år.

Sak 3 Erfaringer utdanningmesse


Steinar, Krishna, Margete og Inger Lise deltok på utdanningesmesse i Nidarøhallen 2. og 3.
februar.



Ut i fra besvarte quizer rekner vi med at vi hadde godt over 200 besøkende.



Konklusjonen er at dette var en suksess og noe vi bør fortsette med i årene som kommer.

a) Skal bruke quizene til å lage statistikk.
Ansvarlig Margrete og Steinar
b) Hva må gjøres bedre til neste gang:
i.
Starte planleggingen litt tidligere.
ii.
Flere plakater
– Bilder fra eksursjoner
– Bilder fra bransjens feltarbeid
– Oversikt over studiemuligheter
– Diverse plansjer
– Skaffe flere filmer som kan vises på power point.
iii.
Gå rundt i messeområdet å reklamere for vår stand
c) Aina tar seg av å sende premie til den heldige vinneren av quizen. Premien er en iPod nano.

Sak 4 Bergdagen
a) 27 bedifter deltar med stand på Bergdagen. Skal legge ut oversikt på hjemmesiden.
Ansvarlig: Margrete.
b) Innkjøp av mat til deltakere og til utstillerne.
Ansvarlig: Aina og Wenche
c) Loddbøker til bruk på både bedriftpresentasjonen og Bergdagen fås hos Aina.

i. Loddene brukes som inngangsbillett til matserveringen på
bedriftspresentasjonen (se sak 5), og til trekning av iPod nano på Bergdagen.
d) Margrete og Silje skal stå på stand.
e) Utlysing av trainee-stilling på Bergdagen. Dette ble nevt på et tidligere møte. Tar kontakt med
Hans Tore Mikkelsen og får klarhet i dette.
Ansvarlig: Margrete
f) Steinar kontakter Anne-Irene og Odd ang. rigging og opprydding i Oppredningshallen.
g) Skryt til studentrepresentantene som har markedsført Bergdagen veldig bra!

Sak 5 Bedriftspresentasjon
a) Har fått fem bedifter til å stille på bediftpresentsjonen 15.02.2012, kl 18.00-21.00
– Sydvaranger Gruve
– Norsk Bergindustri
– Titania
– Asplan Viak
– Norstone
b) Tema: Samfunnsaksept.
– Hver bedrift holder foredag på ca 15min
c) Tapas + to drikkebonger per deltaker
– Roar Sandøy har oversikt over hvem som har sponset. Silje skal få denne oversikten.
– Bergringen er også med på dette spleiselaget.
d) Har per dags dato 30 påmeldte studenter. Rekner med at det blir flere.
e) Vi skal også presentere Bergringen. Ansvarlig: Margrete

Sak 6 Neste møte
Neste styremøte i Bergringen blir 11.mai 2012, kl 10.00 – 14.00

Sak 8 Eventuelt
a) Opptaksramme
i.
Opptaksramma på teknisk geofag er satt til 25 studenter. Dette er 10 mindre enn ved
forrige opptak.
ii.
Styret er langt i fra fornøyd med dette tallet.
iii.
Steinar kontakter May-Britt og får til et møte med Svein Remseth (?). Må få fram det
store behovet for fagfolk innen både ingeniørgeologi og mineralressuresforvalting.
iv.
Steinar skriver brev innen neste høringsrunde. Frist 1. mai.

Ansvarlig: Steinar
b) Styret ønsker at dokumentet ang. premiering/stipend til det geofaglige miljøet på NTNU, skal
være ferdig innen 1. mai 2012.
Ansvarlig: Marte
c) Google Analytics viser at bedriftene er dårlige til å besøke hjemmesida. Dette må jobbes mer
med. Tar dette opp på nestes styremøte.

