Møtereferat
Til stede:

Steinar Ellefmo, Gerd Inger Sætrom, Aina Myrvold, Siri Todnem, Kim Rune
Grannes, Krishna Panthi, Olav Hallset, Rolf Martin Myrlund, Håkon Mork Inger
Lise Sollie

Forfall:

Marte Kristoffersen

Gjelder:

Styremøte

Møtetid:

26.02.14, kl. 12.00-16.00

Referent

Møtested:

Inst. for geologi og bergteknikk, møterom
Svea

Inger Lise Sollie

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.

AGENDA
SAK 1.

Gjennomgang av referat fra forrige møte og godkjenning av innkalling

a. Ingen innvendinger på innkallingen. Godkjent.
b. Kommentarer til referat styremøte 12.12.13:
 Forslaget om undervisningsgruve er tatt opp med Sunniva Hauge. Olav tar
saken videre til Norsk Bergindustri for å høre om interessen for dette.
Ansvarlig: Olav
 Studentene legger ut referat fra 08.10.13 og 12.12.13 på hjemmesida.
Ansvarlig: Siri og Kim Rune
 Referat godkjent.

SAK 2.

Årsberetning og økonomi v/ Aina

Se vedlegg 1: BERGRINGEN - Årsrapport 2013 Generalforsamling
a. Kommentarer til regnskap 2013:
i. Støtte til studenter som reiser på konferanser, møter og eksursjoner har
økt. Støttet tilsammen 101 studenter i 2013 (2012: 66)
ii. Beløpet til PC-støtte er kraftig over budsjettet. Dette skyldes
regelendringene som ble vedtatt på styresmøte 08.10.13. Rekner med at
det blir mindre søknader i 2014. Dette er tatt hensyn til i budsjett 2014.
b. Budsjett 2014 (vedtatt). "Rekrutterings"-posten vil antakelig bli over budsjett på grunn
av at nytt pristilbud på rekrutteringfilmen er 120.000kr og ikke 70.000kr som
budsjettert med.

SAK 3.

Promofilm

a. Siri informerer


Det har blitt avhold to møter med To sølvmynter filmproduksjon etter jul.



En spørreundersøklese ble sent til alle studentene for å finne ut hvorfor de valgte å
begynne på studiet. Interesse for friluftsliv er viktig for mange.



Et manusforslag er utarbeidet med utgangspunkt i møtene og spørreundersøkelsen.



Budsjett for det nye forslaget er: 100.625 + 16.200 kr. (Basert på timer på liknende
prosjekt for andre studier på NTNU.)



Filmen kan bli ferdig før 15. april (før samordna opptak) dersom produsentene får
klarsignal i løpet av denne uka.



Bergringen vil få tilgang til råmaterialet når filmen er ferdig. Endringer kan lett
gjøres senere for nye versoner av filmen.

b. Styrets innvendinger på det foreløpige manusforslaget:


Vil ikke at kullgruven på Svalbard skal være med, siden kulldriften er omstridt.
Velge en annen gruve i Norge.

c. Dette ønsker styret at det legges vekt på i filmen gjennom valg av bildemateriale:


Vise at bergindustien er framtidsrettet: Vi er en del av løsningen for fremtiden,
ikke problemet.



At NTNUs og IGBs visjoner blir belyst.



At arbeidsplassene finnes over hele landet

d. Olav vil diskutere med Norsk Bergindustri om de er interessert i å bidra til denne
filmen. Ansvarlig: Olav
e. Budjettet for filmen har økt fra 70.000 kr til 116.825kr. Styret setter at tak på
120.000kr.
f. Søke om midler til filmen:
- NTNU sentralt, NFF, Miljøringen, Næringsforeningen i Trondheim
Ansvarlig: Siri og Kim Rune
g. Siri fortsetter å holde kontakten med produsentene. Informere om styrets synspunkter
og ønsker.

SAK 4 Bergprisen
a. To kandidater for beste masteroppgave er innstilt. Komiteen har vanskeligheter med å
skille disse siden oppgavene tilhører hvert sitt fagfelt.
b. Komiteen ønsker mer støtte fra faglærere og sensorer til å vurdere kvaliteten på
oppgavene som blir nominert.
c. Styret vedtar endringer i vurderingskriteriene:
 Masteroppgave: Alle A-kandidater er automatisk nominert. En gruppe av folk
på instituttet evaluerer alle, og plukker ut de 3 oppgavene de mener utmerker
seg. 3 kandidater sendes deretter til komiteen som plukker ut den de mener
fortjener prisen.

 Ph.D: Ph.D-oppgaver som er vurdert til å være over et internasjonal
gjenomsnitt kan nomineres. Publiseringspoeng kan legges til grunn for å skille
flere kandidater.
 Fast ansatt: Sende spørreundersøkelse til studentene om nominasjon av fast
ansatt, alle grupper (publiseringer, veiledning, rekrutteringsfremmende tiltak,
undervisning).
 Både norske ot utenlandske studenter kan motta prisen.
 Ph.D-kandidater kan også få pris som beste veileder.
d. Oppdatere tekst på hjemmesida. Ansvarlig: Siri og Kim Rune

SAK 7.

Ekskursjon med 2. klasse

a. Formål: Vekke interesse for mineralindustrien før studentene skal velge hovedprofil til
3.klasse.
b. Arrangeres for første gang våren 2014.
 Besøker går til Titania (Hauge i Dalane) og Norsk Stein (Jelsa)
 Dato 23. April (kommet fram til på styremøtet)
 Åpnes for plass til 14 studenter (7 fra tek.geo. og 7 fra geo.real). I tillegg bør en
faglærer pluss en stud.rep være med som reiseledere. (Krishna, Sunniva
Haugen og Steinar er aktuelle). Bedriften har ansvar for selve opplegget.
 Annonseres på Bergdagen. Påmeldingen skjer etter Bergdagen.

 Studentene skal få full dekning for å delta.
c. Steinar presenterer budsjett for opplegget: kr 44.000 (budsjett 2014: kr 40.000). (Pris
regnet med utgangspunkt i voksenbilletter for studentene. Husk ungdomsbillett er
billigere.

3.

Gjennomgang av aktivitetoversikt

Gjennomgang av sakene som skal utføres av hver enkelt i styret.
Vedlegg 2: Oppdatert aktivitetsplan etter styremøtet.

SAK 5.

Generalforsamling

 Arrangeres 27. feb 2014 (Samme dag som Bergdagen)
 Steinar presenterer for styret hva han ønsker å presentere på generalforsamlingen. Har
tatt utgangspunkt i årsberetningen 2013.
 Noen endringer ble gjort etter innspill fra styret.

SAK 6.

Bergdagen

 Arrangeres 27. feb 2014, kl 14.00 i Oppredningshallen
 23 deltakere på stand
 Enkelte mener Bergdagen er en stor belastning for arbeidet i Oppredningshallen (mer
en en uke går med til rydding og rigging). Styret mener likevel at det er viktig at dagen
arrangeres her. Det er et IGB arrangement.
 Det bør gjøres en vurdering før neste års arrangement om hvordan dagen kan
organiseres slik at den blir minst mulig forstyrrende for aktiviteten ved
oppredningslaboratoriet:
 Arrangere et møte med fakultetet for å beslutte at Bergdagen skal
arrangeres i Oppredningshallen hvert år. Ansvarlig: Steinar

SAK 8.

Neste møte

Uke 21. Bestemmer dag på mail.
Olav har perm, men Eli vil være erstatter.

SAK 9.

Eventuelt

a. Søknad fra geologi student om støtte til Microtectonic-konferanse. Støttes med
deltakeravgiften på kr 2600. Aina gir beskjed til studenten.
b. Søknad fra geologi student om støtte til EGU-konferansen. Aina kontakter studenten
og etterspør detaljert budsjett. (I utgangspunktet vil deltakeravgiften bli dekket.)
c. Trainee Norsk Bergindustri. Trenger søkere. Fristen for å søke er utsatt.
d. Bergringen har fått to nye medlemmer: Sydvaranger Gruver og Norsk Bergforening
e. Studieløpet på geo.real (3 år) skal endres. Dette fører til at fag innen
ressursgeologi/faste mineralske ikke kan velges før en evt. begynner på master (4. år).
 Styret vil sende signaler til instituttet om at dette er rekrutteringshemmende.
(Mer kan ikke Bergringen gjøre.)
f. Teksten på hjemmesida angående medlemsavgiften bør skrives enklere. Oppdatere
innmeldingsskjema tilsvarende. Ansvarlig: Siri og Kim Rune.
g. Geologiens dag. Skal vi engasjere oss? Tar dette på neste møte.

