
STYRETS BERETNING 2004 

 
Styret har i perioden januar-desember 2004 bestått av: 

Sven Fagerli / Espen Lillebrygfjeld fom juni 2004, BIL: Leder   
Elisabeth Gammelsæter: PGL  
Bjørn Erik Johnsen / Tom Heldal fom des 2004, SIL   
Terje Malvik NTNU/IGB, fungerende leder fom des 2004 
Morten Aspnes stud.repr.  
Tom Frode Hansen / Ina Mosnesset: stud.repr. 
 
 
Kassererfunksjonen har vært opprettholdt av Aina Myrvold (IGB). 
Sekretærfunksjonen har vært opprettholdt av Marianne Bliksås (NGF). 

Det har vært avholdt tre styremøter, hhv 30. januar, 16. juni og 30. november. Det har i 
tillegg vært kontakt via telefon og epost. Det er i perioden ikke gjort noen endringer i 
vedtektene for Bergringen.  
 
Bergringen har god økonomi (se avsluttende kommentar). For oversikt over økonomien, 
se regnskap 2004. Regnskapet føres ved NTNU og revideres hos Bergvesenet ved Per 
Zakken Brekke. 
 
I 2004 har hovedsatsningen vært arbeidet med å videreføre prosjekt 
sommerjobb/prosjekt/diplom til studenter, med fokus på sommerjobber pga små 
studentkull. Av 21 bedrifter svarte 3 positivt og leverte 13 jobber. Bergringen har 
arbeidet mot regional rekruttering gjennom deltakelse på messer etc, denne satsingen 
ønsker Bergringen å få inn i mer permanente former gjennom investering i messeutstyr 
og kontakt blant medlemsbedrifter om potensielle møtesteder. 
 
En tar sikte på et samarbeid med ”Møteplassen” som er IVT fakultetets nettportal for å 
formidle prosjekt og diplom mellom studenter og bedrifter. 
 
15 studenter har benyttet seg av ordningen med pc støtte i 2004 (kr 36000). 8 studenter 
fikk støtte til møter. Bergringen ble presentert på et infomøte for 2. klassinger i mars.  
 
Bergringen deltok sammen med AS Olivin på yrkesmesse i Olivinhallen på Åheim februar 
2004. Det var god respons fra messedeltagere på at Bergringen deltok. 
 
Kommentar økonomi  
Det har vært en viss nyrekruttering av kandidater i bransjen i 2004. Det utdannes 
fortsatt få kandidater til bransjen. Bergringen er fremdeles i en oppbyggingsfase samt at 
det har vært relativt små kull ved instituttet, noe som kommer til uttrykk gjennom en 
god økonomi. En håper på økning i antall studenter ved instituttet og følgelig også 
økende aktivitet kommende 1-2 år. Forhåpentlig vil det også være behov for disse 
kandidatene i industrien når den tid kommer. En ser imidlertid en trend til at færre 
kandidater søker teknologistudier sammen med små kull i videregående skole. Dette er 
bekymringsfullt på sikt. 



MEDLEMSTALL 
Bergringen har ikke hatt noen endringer i medlemstall i 2004, og har pr 31. desember  
21 medlemmer. 
 

Medlemsliste pr 31.12.2004 
Oster Pukk og Sand AS 
Hustadkalk AS 
Verdalskalk AS 
PGL 
SIL 
BIL 
Titania AS 
Rana Gruber AS 
Hammerfall Dolomitt AS 
Sandvik Tamrock AS 
Norcem AS 
North Cape Minerals AS 
Franzefoss Pukk AS 
Hustadmarmor AS 
Norwegian Talc AS 
Franzefoss Kalk AS 
Pay and Brinck AS 
Store Norske Spisbergen Grubekompani AS 
Norconsult 
Multiconsult AS 
Amrock J.V. AS 

 
 
 

 

 
 



 

Sted, dato       Sted, dato 

 

 

???????       Elisabeth Gammelsæther 
LEDER, ???       Styremedlem, PGL 

 

 

 

Sted, dato       Sted, dato 

 

 

Tom Heldal       Terje Malvik 
Styremedlem, SIL      Styremedlem, NTNU 
 
 
 
 

 
Sted, dato       Sted, dato 

 

 

Ina Mosnesset      Morten Aspnes 
Styremedlem, studentrepr.     Styremedlem, studentrepr. 

 

Espen Lillebrygfjeld 
Styremedlem, BIL 

 

 

 

 


