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Hedda Jensen

Bergringens hovedmål er:
Hovedmål 1 – Øke søkningen og interessen for utdanning innen bergfag.
Hovedmål 2 – Bidra til en tett relasjon mellom IGB, studenter og bergindustrien.
Hovedmål 3 – Bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.

Sak 1. Gjennomgang av referat fra forrige møte og godkjenning av innkalling
a. Ingen innvendinger på innkallingen. Godkjent.
b. Skrivefeil i noen navn. Kine har ringt AF, de er muligens interessert. NFF er allerede
medlem. Kim og Martin har funnet to skoler i Trondheim som skal kontaktes angående
skolebesøk. Bergdagen er satt til 12.03.15. Pcstøtten blir på over 40 000 kr, men har 30
000 i budsjett. Ellers godkjent.
Sak 2. Plan for 2015  hva skal vi gjøre når?
● Oppdaterte Årskalenderen til Bergringen.
a. Jobbsøkerkurs. Kim har tatt kontakt med han som var her sist, han var lite fleksibel og
ville ha 5000 kr, har derfor bestemt å bruke ressurser fra NTNU. Da blir det mer
fleksibelt og kurset kan skreddersys etter våre ønsker. Må finne dato i slutten av
januar/tidlig februar, Kim/Martin fikser det etter jul. Kjøper inn pizza og brus slik som
sist. Kan også prøve å få HRfolk fra en bedrift til å komme, bør da finne noen som
holder til i Trondheim.
b. Filmen må ut i februar, før søkningen begynner i mars. Det holdes utdanningsmesse i
Trondheim Spektrum i slutten av januar. Må utvikle tekst ganske kjapt. Ansvar: Olav.
c. Holdes bransjekveld i regi av NFF i februar, Rolf og Martin har ansvar for å arrangere
den, Martin kan bleste.
d. Bergdagen: dato satt til 12.03.15. Uheldig at det kom så sent, men greit i forhold til
alternativt å arrangere Bergdagen på høsten. Ønsker sosialt arrangement på kvelden som i
fjor, med påmelding. Studentene og bedriftene må få beskjed om at det skjer senere enn
vanlig, Steinar sender ut julehilsen og nevner datoen. Mange frister på sommerjobber
som går ut i februar. Grei respons på sommerjobber som ble lagt ut på Bergringens side.
Mange treff på siden i vår. Steinar tar også med oppfordring om info om sommerjobber i
julehilsen.
e. Februar: massiv oppdatering av hjemmesiden når PC kommer, pluss løpende
oppdateringer av sommerjobber.
f. Traineeordningen: styret der vet ikke helt hvordan de skal gjøre det fremover, usikkert
hvor mange bedrifter som trenger trainee, kan skje at de ikke har noen oppdrag til de som
søker. Viktig å lyse ut tidlig. Kim hadde snakket med Martin Stormoen som hadde søkt
stilling til etter sommeren, litt off season, men han hadde aldri fått noe konkret svar. Må
kanskje vurdere å endre på søknadsprosessen.
g. Passet dårlig å ha julemøte, kan gjerne flytte det til februar. Kule prosjekter presenteres
av kjedelige professorer. Lite som skal til for å få til noe sosialt.
h. April: møte for å presentere fagvalg for 2. klasse.
i. Ekskursjon for 2. klasse: Elkem Tana og Sydvaranger. Sydvaranger sliter veldig
økonomisk, må høre om de klarer å få til noe i det hele tatt. Fly til Kirkenes, besøke
Sydvaranger, kjøre leiebiler opp til Elkem Tana. Må prøve å få det til rett før feltkursene
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til Oslo og York, uke 16 eller 17. Ønsker å få til kun en overnatting, blir en del billigere
da. Må høre med bedriftene hva som passer best. Ansvar: Steinar.
Mai: vurdere å ringe studenter for å få de til å akseptere plass. Sjekke med Siri og Hans
Jørgen hvordan det ble gjort sist. Ansvar: Kim/Martin.
Annonsefrist i GEO: kunne prøvd å fått til noe fra Bergdagen, men må ha noe spennende
å fortelle om. Kan ringe Halfdan Carstens og høre. Ansvar: Olav.
Januar: sende ut invitasjon til Bergdagen.
Oktober: speednetworking, ønsker å prøve å få til igjen, ingen kostnader.
September: spørreundersøkelse til bedrifter angående sommerjobb, evaluering.
Desember: julemøte for studenter, presentasjon av hovedekskursjon.

Sak 3. Budsjett for 2015
a. Sekretariat: går litt over, skrur opp litt til neste år.
b. Styremøter: bare lunsjene vi spiser, kan slås sammen med forrige post. Vedtatt.
c. Støtte til ekskursjoner/møter: lavt beløp så langt i år, mye som ikke er inne i regnskapet
enda, blant annet mangler 9 bilag fra Fjellsprengningskonferansen. Kommer opp i 7080
000 kr. Litt under budsjett pga få studenter som dro på ekskursjon i april.
d. Hovedekskursjon: har gitt 1200 kr pr student i år, foreslår det samme til neste år. Vedtatt.
e. Støtte til PC: hadde satt av 30 000, bruker opp mot 45 000 i år, har derfor satt opp 45 000
til neste år. Vi går over budsjett pga eksterne masterstudenter.
f. Studentarbeid: litt over budsjett, pga filmen. Settes ned til 55 000.
g. Støtte til BSF: har ikke søkt, tar bort linja. Dersom de sender søknad så legges dette inn i
møter/ekskursjoner.
h. Rekruttering: eneste som kostet penger i år var filmen. Det blir noe utgifter til
skolebesøk. Foreslått å sette denne ned til 40 000. Vedtatt.
i. Ny linje på inntekter som heter refusjoner. Refusjonsregning til Norsk Bergindustri for
høstmøtet, får inn 14 000. En fra NFF for filmen på 20 000, tatt med som
kostnadsreduksjon, ligger egentlig på 127 000.
j. Går 13 800 i minus som det står nå. Har ca 100120 000 kr på bok nå. Med endring i
rekruttering og studentarbeid er vi i pluss.
Sak 4. Status Bergdagen
a. Dato satt til 12.03.15.
b. Vil ha sosialt med Norsk Bergforening. Martin/Kim hører til tidligere
studentrepresentanter hvordan det har blitt gjort før.
c. Kunne hatt bedpress i forbindelse, dagen før. Steinar tar med muligheten om bedpress
dagen før i julehilsen, Kim/Martin snakker med Ann Irene.
d. Genfors tidligere på dagen. Prøve å rekruttere nye medlemmer, Boliden var eneste
ikkemedlem i fjor.

Sak 5. Bergprisen
● PhDoppgaver strykes, kun masteroppgaver og god undervisning/veiledning. Faglærere
velger ut tre masteroppgaver med A, komiteen tar avgjørelse.
● Avstemning av professorer. Kun 3. klassinger og oppover som kan stemme. Kim/Martin
sjekker mulighet for stemming på nett. Instituttleder nominerer for publisering.
● Undervisning/foreleser: studenter nominerer ved stemming, styret, utenom
IGBrepresentanter, bestemmer fra nominasjon og stemming. Vedtatt.
Sak 6. Siste nytt fra studentene
● Ikke noe nytt utover det som allerede er diskutert. Venter på PC.
Sak 7. Eventuelt
a. Neste møte: dagen før Bergdagen, 11.03.15, kl 1014. Styremøte, bedpress, Bergdagen,
sosialt.

