
 

Møtereferat 

Til stede: Helge Rushfeldt, Eivind Sondre Strand, Charlie C. Li, Steinar Ellefmo, Aina 

Myrvold, Wenche W. Finseth, Margrete Øie Langåker, Silje Marie Vasstein, 

Astrid Salamonsen, Inger Lise Sollie 

Forfall: Håkon Mork, Elisabeth Gammelsæter, Marit Snilsberg 

Gjelder: Referat fra styremøte i Bergringen 27.05. 2011 

Møtetid: 27.05.11  kl. 11.00-15.00 Møtested: Inst. for geologi og bergteknikk, møterom 

Svea 

Referent  Inger Lise Sollie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oppmøteliste for Bergringens faste medlemmer styreperiode 2010/2011 

Navn Møte Årsmøte 18.10. 14.2 27.5   

Helge Rushfeldt M M M M   

Håkon Mork   F M F   

Charlie Li   F M M   

Steinar Ellefmo   F M M   

Alexandra Makrygiannis - - M -   

Eivind Strand M M M M   

Margrete Øie Langåker - - - M 
 Silje M Vasstein - - - M 
 Sekretær Bergringen F M M M   

Økonomiansv. Bergringen F M M M   

Observatør  Marit Snilsberg F M M F   

Observatør  Norsk Bergindustri   F F F   

Observatør  NFF   M M F   

Observatør  Miljøringen   F F F   

       

       M = Møtt 
      F = Forfall 
      IM = Ikke Møtt (ikke sagt ifra) 
             



 

 

AGENDA 

 

 

Sak 1 Ny sekretær  

 Inger Lise Sollie, student ved tekinske geofag, tar over stillingen som sekretær. Styret 

takker Wenche for hennes innsats! 

 De nye studentrepresentantene, Margrete Øie Langåker og Silje Marie Vasstein ble 

ønsket velkommen. 

 

Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige styremøte 

 De nye studentrepresentantene hadde ikke fått møteinnkalling. 

 Elisabet har ennå ikke deltatt på møte med Miljøringen, men skal etter planen delta 

på deres førstkommende styremøte. 

 Referatet godkjent! 

 

Sak 3 Vidre arbeid med SWOT-analysen 

 

a) Gjennomgang av arbeidet sist og videre arbeid 

 

 Arbeidet vidre med SWOT-analysen. Se vedlegg 1 

 Steinar skal arbeide litt mer med dette og sammenfatte det som er blitt kommet fram 

til. Sendes så ut på mail til alle i styret, hvor alle må gå gjennom og gi tilbakemelding 

om hvilke saker de mener skal prioriteres. Ut fra dette settes det opp en konkret 

strategi for Bergringes fremtidige arbeid for å nå sine mål. Skal være klart til neste 

møte. 

Ansvarlig: Steinar 

 

 Skal undersøke om Bergringen kan delta på ulike utdanningsmesser o.l.  

Ansvarlig: Steinar 

 Studentrepresentantene skal jobbe med Bergringesns facebook-profil, og ta den mer i 

bruk for å nå ut til studentene.  

 Studentrepresentantene skal få tilgang til å legge ut meldinger på Innsida. Ta kontakt 

med Wenche. 

 

b) Indikatorer 

 

Steinar har laget statistikk over diverse hendelser ved IGB. Se Vedlegg 2 

Disse skal oppdateres av Steinar og sekretær.  

 

Indikatorer som skal utarbeides: 



 

 Antall deltakere på Bergdagen. 

 Hvor mange som får jobb med en gang de er ferdigutdannet. 

 Antall sommerjobber som lyses ut.  

 Antall studenter som bytter over fra Tekninske geofag til Petroleumsfag. 

Ansvarlig: Steinar 

 

Sak 4 Økonomi og oppdatert medlemsliste 

 Regnskap per April 2011 ble gjennomgått. Se Vedlegg 3  

 Veldig høye utgifter på ”Studentarbeid” hittil i år. Skyldes i hovedsak arbeid 

med hjemmesida og opplæring av nye studentrepresentanter. Mye er skatter 

og avgifter pga at Bergringen er underlagt regnskapet til NTNU.  

 Studentrepresentanter skal gi overslag på hvor mye de tror de kommer til å 

jobbe framover. Sendes til Aina. 

 Forslag om å øke budsjettet for ”Studentarbeid/Verving/Hjemmeside” fra 

20.000 til kr 60.000. Konklusjon: Ikke nødvendig å endre på dette nå. Skal tas 

opp igjen når budsjett 2012 settes opp. 

 ”Rekruttering”: Reiseutgifter i forbindelse med jobbsøkekurs  

 

 Behandler søknad om støtte til klassetur til Svalbard. 

Konklusjon: Bergringen støtter turen med kr 2500 per student.   

 

Sak 5 Opptakstall 

4 studenter har søkt seg til ”Mineralproduksjon og Teknisk ressursgeologi”, dvs. oppgang 

fra i fjor. 

19 har valgt Ingeniør- og Miljøgeologi. 

 

Sak 6 Status traineeordning 

 Status for prosjektet Trainee norsk bergindustri. Se Vedlegg 4  

Dette prosjektet er absolutt en suksess. Har nå to kandidater. Trenger innspill til tema 

de kan ta opp på sine erfaringsseminarer. 

 Studentrepresentantene skal skrive om dette på hjemmesida.  

Ansvarlig: Margrete og Silje 

 

Sak 7 Siste nytt fra studentene 

 Bra oppmøte Bergdagen. Også en god del petroleumsstudenter. Skal Statoil bli 

invitert? Ingen konklusjon.  

 Totalt 24 annonser på sommerjobber i år.  

 Eivind har laget konto på Google Analytics. Kan da se hvor mange besøkende som er 

inne på hjemmesida. 

 ”Markedsføringstiltak fra Studentrepresentantene mot studentene ved IGB”. 

 Se Vedlegg 5 

 Skal legges inn i Bergringens årskalender.  

Ansvarlig: Margrete og Silje.  

 



 

 Bør ha mer aktivitet mot 3. klassinger før høstmøtet.  

 Skal det lages en generell aktivitetsplan for Bergringen i tillegg til årskalenderen? 

 

Sak 8 Oppfølgingssaker 

a) PC til studentrepresentantene er på vei. 

b) Filmen skal endres. Har ikke fått kontakt med produsenten. Wenche følger opp. 

c) Brev med oppfordring om å definere oppgaver. 

 Har sendt mail om at industrien må komme med masteroppgaver vi kan 

forseslå til studenter ved IGB. 

d) Brev med oppfordring om å søke vgs 

Ikke fulgt opp 

 

Sak 9 Neste møte 

Info.dag 1.klasse og neste møte uke 38, Mandag 19.september, kl 12.00-16.00 

 

Sak 10 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 


