
 
 

Møtereferat 
 

Til stede: Steinar Ellefmo, Aina Myrvold, Krishna Panthi, Margrete Øie Langåker, Silje 

Marie Vasstein , Håkon Mork, Elisabeth Gammelsæter, Marte Kristoffersen, Inger 

Lise Sollie  

Forfall: Astrid Salomonsen, Terje Malvik, Randi Grini, Per Helge Fredheim, Amund 

Bruland, Marit Snilsberg 

Gjelder: Referat fra styremøte i Bergringen 15.12. 2011 

Møtetid: 15.12.11  kl. 10.00-15.00 Møtested: Inst. for geologi og bergteknikk, møterom 

A241 Svea 

Referent  Inger Lise Sollie 
 

 

Oppmøteliste for Bergringens faste medlemmer styreperiode 2010/2011   

Navn Møte Årsmøte 18.10. 14.feb 27.mai  19.sept 15.des 

Helge Rushfeldt M M M M  M - 

Håkon Mork   F M F  M M 

Charlie Li   F M M  M - 

Steinar Ellefmo   F M M  M M 

Alexandra Makrygiannis - - M -  - - 

Eivind Strand M M M M  - - 

Margrete Øie Langåker - - - M M M 

Silje M Vasstein - - - M M M 

Sekretær Bergringen F M M M  M M 

Kasserer Bergringen F M M M  M M 

Observatør  Marit Snilsberg F M M F  M F 

Observatør  
Norsk 
Bergindustri   F F F  F 

M 

Observatør  NFF   M M F  F F 

Observatør  Miljøringen   F F F  F F 

       

 

       

 

M = Møtt 

      

 

F = Forfall 

      

 

IM = Ikke Møtt (ikke sagt 
ifra) 

      

 

 
 



 

 
AGENDA 
 

 

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

 En del saker har ikke blitt fulgt opp.  

- De som ble satt som ansvarlig på forrige møte skal følge opp de aktulle sakene så 

fort som mulig.  

 

 Referatet og møteinnkallingen ble godkjent. 

 

 

Sak 2   Konstituering 
 

 Leder og nestleder for kommende periode ble valgt ved aklamasjon 

a) Leder: Steinar Ellefmo (fortsetter) 

b) Nestleder: Marte Kristoffersen 

 

 

Sak 3  Økonomi v/ Aina  
 

 

a) Kommentarer til regnskapet 

 

Se vedlegg 1  

 

i. Redusert medlemsintekt pga. at Oster Pukk og Sand AS har trukket seg som 

medlem.  

– Aina kontakter bedriften og hører om de eventuelt vil fortsette å 

være medlem med en noe lavere kontingent.  

Ansvarlig Aina 

 

ii. Forventer at mer vil bli utbetalt til ”eksursjoner/møter”. 

iii. ”Rekruttering”: Har kjøpt inn to roll-ups. 

 

 

b) Kommentarer til budsjettforslag 2012 

 

Se vedlegg 2  

 

i. Forventer at det vil gitt mer støtte til hovedekskursjon neste år, pga at det er 

omtrent dobbelt så mange studenter i forhold til årets kull. 

 

ii. Foreslått å redusere posten ”Støtte til PC”.  



 
a. Lite søknader og fortsatt en del bachlorstudenter som søker.  

b. Kriteriene for å få støtte må uttrykkes klarere i teksten på 

hjemmesiden.  

Ansvarlig Silje og Margrete  

c. Styret mener dette likevel vil være å budsjettere for lavt. 

Budsjetterer derfor med samme som for året 2011. 

d. Det må reklameres mer for tilbudet 

Ansvarlig Silje og Margrete 

 

iii. Øker posten ”Rekruttering” pga at vi skal delta på undervisningsmesse.  

iv. Budsjett for 2012 ble vedtatt av styret. Se vedlegg 2 

 

 

Sak 4 Søknader 
 

a) Søknad om sponsormidler til hovedekskursjon for teknisk geofag og geologimaster. 

 

Se vedlegg 3 

 

- Vi gir støtte på 2000 kr per student. 

 

b) Støtte til tekna kursdager – Ingeniørgeologiske undersøkelser.  

 

Se vedlegg 4 

 

- 9 masterstudenter søker om å få sponset deltakeravgiften 500 kr per pers.  

Styret innvilger dette. 

 

 

Sak 5 Stipend/Premiering 
 

 Bergringen ønsker å gi en oppmerksomhet til de de mener utmerker seg innen det geofaglige 

miljøet på NTNU. Planlegger derfor å gi stipend innen ulike kategorier.  

 

a) Foreslåtte kategorier: 

– Beste diplomstudent ved teknisk geofag 

– Beste masteroppgave til geologimasterstudent innen faste mineralske ressurser. 

– Beste PhD 

– Beste vitenskaplige ansatt 

 

b) Masteroppgaven (dens resultater) bør være til nytte for industrien. (Kort eller langt perspektiv) 

 

c) Kvalitet 

 

d) Rekruttering 

 

e) Må få inn forslag fra forelesere og vurdere 

 



 
f) Vi må ha en vurderingskomite  

i. Viktig å samle et spekter av kompetanse. 

ii. Premieringen trenger ikke være årlig innen de forskjellige kategoriene. Kun de som 

utmerker seg skal premieres.  

iii. Varierende vurderingskriterier.  

 

Foreslåtte kandidater til å sitte i en slik komite: 

Olav Markussen 

Arne Myrvang 

Tom Myran 

Tom Heldal (NGU) 

Nghia Trinh (Sintef) 

Maria Thornhill 

 

 

g) Stipend til beste vitenskaplige ansatte 

 

i. Publisering 

ii. Antall utdannede PhDer og masterstudenter (til veiledere) 

iii. Rekrutteringsfremmende tiltak 

iv. Anbefales av instituttleder 

v. Ekstraordinære undervisningspresentasjoner 

– Nomineres av studentene 

 

h) Beløp 

i. Tak på 10.000 pr pris/person 

ii. Maks 30.000 pr år 

iii. Pengene brukes etter eget ønske til den som mottar prisen. 

 

i) Ansvarlig Marte (og Steinar).  

- Skal gå gjennom å vurdere hvorvidt noen av punktene må revideres, samt sette de sammen 

til et sammenhengende dokument som beskriver formål, vurderingskriterier etc.  

 

 

 

Sak 6 Julelunsj 
 

 

Sak 7 Bergdagen 
 

a) Dato:  

– Bedpress, onsdag 15.februar 2012 , kl ettermiddagen.  

– Bergdagen, torsdag 16.februar 2012, kl.14 – 17 

 

b) Dato bestemt etter å ha sjekket evt. andre relevante arrangement på samme tid. Sjekket 

hjemmesidene til Miljøringen, Norsk Bergforening og Tekna. 

 

c) Ta kontakt med instituttet for å gi studentene fri de aktuelle dagene.  

Ansvarlig: Steinar 

 



 
d) Bedpress 

i. Tema for bedpress skal være bærekraftig utvikling og samfunnsaksept i forbindelse 

med bergindustrien.  

 

ii. De som skal inviteres: 

o Norsk Bergindustri 

– bør starte presentasjonen for å gi et generelt innblikk i bergindustrien. 

o Espen Lillebrygfjeld (avd.dir Hustad Mamor) 

o Mona Skanke (Nordic Mining) 

o Håkon Mork (Verdals Kalk) 

o Sweco 

o Marit Stykket (President Nito)  

– Ta opp tema rekruttering og samfunnsaksept 

 

iii. Foredragene skal til sammen vare ca 2 timer 

 

iv. Servering av pizza og brus etterpå 

 

Ansvarlig: Silje og Margrete 

 

 

e) Bergdagen 

 

i. Hvor 

– På Bergdagen skal Hallen + inngangspartiet tas i bruk 

– Bergringen skal stå i inngangspartiet. 

 

ii. På Bergringens stand deles det ut lodd til studentene som deltar. Rekning på loddnr. 

på slutten av dagen. 

– Premie: iPod eller iPad 

– Skal koste maks 2000kr 

– Ansvarlig for innkjøp: Silje og Margrete 

 

 

iii. Kontingent ikke-medlemmer 

– De bedrifter som ønsker å delta med stand, men som ikke er medlemmer i 

Bergringen, må betale en kontingent på 2000kr. 

 

 

f) Invitasjoner 

– Invitasjon sendes ut av Anne-Irene på instituttkontoret. 

– Må sendes ut i første halvdel av januar. (Påminnelse fra sekretær til Steinar) 

– Steinar reviderer invitasjon, og avtaler påmedingsfrist med Anne-Irene. 

– Steinar finner navn og nr til de som skal inviteres 

– Ansvarlig Steinar 

 

 

g) Bestille nye buffer 

- Ansvarlig Aina 

 

 



 
h) Silje deltar på kurs på Svalbard når Bergdagen skal holdes, men planlegger å reise hit disse 

dagene, slik at hun kan bidra.  

Reisekostnadene dekkes av Bergringen. 

 

 

Sak 8 Flytte tidspunkt på generalforsamlingen 
 

a) Det ble fremmet forslag om å flytte generalforsamlingen til vårparten. 

 

i. Begrunnelsen er at dette vil være et mer naturlig tidspunkt for å presentere resultatene 

fra året som har gått.  

ii. Mener generalforsamling i forbindelse med Bergdagen vil være et bra tidspunkt.  

iii. Kasserer mener det skal gå bra å få revidert regnskapet innen den tid.  

 

b) I henhold til vedtektene ble forslaget om å flytte generalforsamlingen til Bergdagen 

enstemig vedtatt av styret. 

– Dersom medlemsbedriftene synes det blir et problem å holde gen.fors i forbindelse med 

Bergdagen, flyttes tidspunktet tilbake til Høstmøtet som tidligere.  

 

c)  Vedtektene  må oppdateres. Ansvarlig Steinar 

 

d)  Viktig å passe på at Bergringen fortsetter å være godt synlig på Høstmøtet også i årene 

framover.  

 

 

Sak 9  Neste generalforsamling  
 

 Tidspunkt for neste generalforsamling blir i forbindelse med Bergdagen 2012. 

 Dato: 16. februar 2012, kl 12.00. 

 

 

Sak 10 Stand på utdanningsmesse 
 

a) Utdanningsmesse i Trondheim 2.-3. februar 2012 hhv kl.9-18 og kl 9-14. 

 

b) Fikk ikke kjøpe så liten plass som vi ønsket, men fikk et bra tilbud på 15km
2
 

 

c) Hvem skal stå på stand: 

– Margrete 

– Kontakt Endre, student ved geologi bachlor. Margrete tar kontakt 

– Noen fra industrien . Steinar sender mail til Eli Tho Holen og Harald Natvig for å 

finne aktuelle personer. 

– Representanter fra IGB.  

 

d) Utstyr:  

– 2 Pcer: rekruttfilm+powerpoint 

– Rullende powerpoint : 

o kort om Bergringen 

o jobbmuligheter 

o studie, studieforløpet 



 
o traineeordningen 

o modeller av filteranlegg (Håkon) 

o punktlasttest (Krishna) 

o mikroskop (Steinar) 

o bolt (Steinar) 

o skalamodeller av gruveutstyr (Steinar) 

o plakater: NGU, plakat utenfor kontoret til Anne-Irene. (Marte) 

 

e) Aktiviteter: 

o Se i mikroskop 

o Quiz 

– div. bergrelaterte spørsmål 

– stuffer 

– premiering 

 

f) Filmer: 

– Big Bang Rana Gruber 

– Annen film (Håkon send til Steinar) 

– Rekruttfilm 

– Bergrindustri gjennom hele livet (Elisabeth send til Steinar) 

 

 

Ska 11 Studentnyheter  
 

a) Infomøte 1.klassinger 

- Litt dårlig oppmøte, ca halvparten (25 pers). Trolig  pga UKA. Mange fra geologi. 

- Bør kanskje ha bindene påmelding, slik at en har litt bedre oversikt over hvor mange som 

kommer. Kan bruke ”like”-funksjonen på facebook f.eks.  

- Ble mulig arrangert litt seint. Bør legges til september i stedet for oktober. Legg dette inn 

på aktivitetskalenderen. 

Ansvarlig: Silje og Margrete  

 

b) For våren 2012 

- Planlegger å arrangere jobbsøkekurs 

- Trainee-sida 

- Lage kort presentasjon til gen.fors. bl.a om Google Analytics 

- Legg ut nyhet om NGUs seminar ”Hydrogeologi og miljøgeokjemi” 

Ansvarlig: Silje og Margrete 

 

 

Sak 12 Prosjekt rekruttering – Barnebok 
 

Se vedlegg 5 

 

i. Som det ble besluttet på forrige møte, vil ikke Bergringen føre dette prosjektet, men vi ønsker 

å få et samarbeid med Norsk Bergindustri og være med på å bidra med finasiering.  

 

ii. Vi synes det er et meget godt prosjekt, men føler det faller litt utenfor Bergringens visjon. Vår 

målgruppe er mer på universitetsnivå.  

 



 
iii. Andre aktører må også inn. 

 

iv. Den ansvarlige for prosjektet har gitt et tilbud på forstudie inkl. rapport, som vil koste 

20.000kr.  

 

v. Styret ønsker en mer detaljert framtidsplan før vi går inn med støtte.  

– Hva får vi for denne summen? 

 

vi. Elisabeth sitter i Komunikasjonskomiteen, som kan vurdere dette prosjektet for oss.  

– Hovedpunkt: målgruppen 

 

vii. Steinar sender mail til Elisabeth, som videresender til komiteen.  

 

Ansvarlig Elisabeth og Steinar 

 

 

Sak 13 Eventuelt 

A. Prosjekt i Finnmark 
 

i. På grunn av Bergringens gode økonomi, ble det foreslått at vi kan gå inn og støtte 

prosjekter som faller innenfor Bergringens intensjon i Finnmark-området, da dette er 

et område som sliter meg rekruttering. 

 

ii. Styret besluttet at vi ønsker å gå inn i og støtte prosjekter som er av interesse for oss 

i de tre nordligste fylkene.  

 

iii. Elisabeth bringer dette videre på et møte hun skal i.  

 

iv. Brev 

a. Vi skal sende brev til Sydvaranger og gi beskjed om at Bergringen har 

diskutert saken og ønsker å bidra.  

b. Vi skal skrive brev til potensielle bedrifter i de tre nordligste fylkene og 

informere om at Bergringen ønsker å støtte deres prosjekter for å bidra til 

rekruttering i Nord-Norge. 

o Skriv hva Bergringen står for, og hva vi kan bidra med. 

 

Ansvarlig: Håkon og Steinar 
 
 

B. Pc-støtte til studentene  
 

i. Styret besluttet av vi skal øke Pc-støtten noe, og samtidig gjøre forskjell på Pc og 

Mac.  

 



 
ii. Fordi det viser seg at dagens programvare fungerer dårlig på Mac, og følgelig er 

problematisk å bruke i undervisningen, anbefales det på det sterkeste at studentene 

kjøper Pc framfor Mac. 

 

iii. De nye beløpene blir:  

– Mac: 1000 kr 

– Pc: 3000 kr 

 

iv. Dette må skrives inn på hjemmesida.  

– Viktig å få fram at Bergringen ikke er imot den tekniske nyvinningen Mac 

er, men at vi ønsker å gi støtte til utstyr som er til hjelp i studietiden.  

Ansvarlig Silje og Margrete 

 

C. Møte med Miljøringen 
 

– Elisabeth har ikke fått deltatt på styremøte med Miljøringen ennå.  

– Hun har fått innkallelse til deres neste styremøte, 12. januar 2012.  

– Elisabeth kan ikke delta da. 

– Steinar skal vurdere om han har mulighet til å delta. Ellers blir det på et senere tidspunkt.  

 

D. Kontakt med Norsk Bergindustri 
 

– Vi ønsker mer kontakt med Norsk Bergindustri.  

– Artikkel i Bergtidene er et interessant forslag.  

– Elisabeth bekrefter at dersom vi sender dem en artikkel vil de poste den og legge ut lenke på 

sin hjemmeside.  

 

Ansvarlig: Steinar - snakker med Elisabeth om tema for en slik artikkel.  

 

 

 Sak 14 Neste møte 
 

Neste møte blir telefonmøte 13.feb. kl 12.00 

– Skal ta opp gen.fors og årsmelding 


