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Møtereferat fra Bergringens styremøte
Til stede:

Forfall:
Gjelder:
Møtetid:
Møtested:
Referent:

Steinar Ellefmo, Kim Rune Grannes, Hlynur Gudmundsson, Øystein
Gjermshusengen, Ragnhild Rostad, Hedda Jensen, Kine Jacobsen, Erik Jensen,
Eli Tho Holen, Rolf Martin Myrlund
Aina Myrvold, Krishna Panthi
Styremøte
17.09.2015, 10.00-14.00
Inst. for geologi og bergteknikk, møterom Bergkrystallen
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
• Ikke foretatt spørreundersøkelse om Bergdagen
•

Halsvik: ikke nærmere medlemsskap

•

LNS: høre med dem på høstmøtet? Ansvar: Eli Tho Holen.

•

Nyhetsbrev: ønsker å få til nå i høst. Ansvar: studentrepresentanter

•

Film er nå lagt ut offisielt.

•

Presentasjon av Bergringen på Høstmøtet: 14 oktober på Kompetansedagen, har blitt
forespurt om å holde innlegg og sagt ja, hvordan selge oss inn til bransjen? Ansvar:
studentrepresentanter

•

På tekniske geofag: stort frafall ift de som starta på studier i 2013 ift de som valgte
retning i 2015, hva skjedde med resten?

•

Speednetworking: må bleste!

•

Ekskursjon for 2. klasse i 2016: må se hva økonomien tillater, men ønsker å fortsette.

•

Geologiens dag: fikk ikke stilt opp, men 9 NTNU-studenter hadde stand.

Sak 2. Økonomi- og medlemsstatus
• Aina Myrvold ikke tilstede.
•

Ingen medlemsavgifter inn enda, ingen nye medlemmer.

•

Sekretariat: 26 000 kr, styremøter.

•

Ekskursjon: 79 000, 49 000 til 2 klasse ekskursjon.

•

Hovedekskursjon: 42 000

•

PC-støtte: 26 000 så langt pr august, kommer på ca 60 000 etter september, langt over
budsjett på 45 000. Hva gjør vi? Hvor viktig er det? Studenter kan søke om 50% av
det PCen koster, inntil 3000 kr. Redusere støtte? Utsette slik at bare 4 klasse og
oppover kan søke? Tidsfrist? Begrense antall som får? Vedtatt: sette stopper nå, og
vurdere å endre regler til neste år. Legge inn på nettsiden at det er en begrensning på
antall som får grunnet budsjett, førstemann til mølla.

•

Studentarbeid: 50 000, vil nærme seg budsjett på 70 000.

•

Bergdagen: 10 000, men noen regninger som ikke er kommet enda.

•

Rekruttering: under budsjett.

•

Resultat: -264 000 kr, pga at medlemsavgifter ikke er inne enda.

Sak 3. Årskalender
• Bransjepresentasjon for 1 klasse. Ansvar: studentrepresentanter
•

Speednetworking på Høstmøtet.

•

Brev til bedrifter ang sommerjobb. Ansvar: studentrepresentanter

•

Desember: julemøte. Ansvar: studentrepresentanter

•

April: møte for 2 klasse om studieretning, kan også åpne for 1 klasse. Få inn noen
bedrifter som kan fortelle og prøve å motivere studentene til å fortsette. Fengende

prosjekter. Sende traineer! Pizza og brus. Mulig å bruke Høstmøtet, få inn noen av de
som allerede kommer opp til det for å komme på et møte.
Sak 4. Opptak 2015
• Primærsøkere på tekniske geofag: gått litt ned fra 2014, 2,4 pr plass i 2015, antall
møtt: 35 stk, 40 plasser, 38 takket ja. Fakultetet har ringt de som har fått tilbud.
• Tekniske geofag totalt: 472 i 2015, over 700 i 2013.
•

Geologi realfag: over 4 søkere pr plass i 2015.

•

Må fortsette å prøve å få til besøk på vgs.

•

Antall medlemmer i Bergringen går opp.

•

Antall bedrifter på Bergdagen går nedover, må kartlegges.

•

Tekniske geofag: få studenter som går videre på mineralproduksjon og teknisk
ressursgeologi, mange flere som går ingeniør og miljøgeologi. 14 stk som valgte
retning i 2013, 30 som starta i 2013, hva skjedde med resten? Når forsvinner de?
Prøve å hindre folk fra å skifte linje etter 1 klasse! Kunne gjort noe mer ut av
Bergdagen for å skape mer engasjement.

Sak 5. Siste nytt fra studentene
• Har ikke rukket å gjøre veldig mye.
•

Oppdatering og opplæring av hjemmeside.

•

Droppa Geologiens dag.

•

Infomøte med traineene i fjor, ikke i år, nettopp fått beskjed om at Traineeordningen
kommer til å fortsette, trenger flere bedrifter, altfor mange studenter som søker.
Trenger derfor ikke infomøte.

•

Må få opp filmen igjen på NTNU.no. Må skaffe videofilen fra selskapet. Ansvar: Kim
Rune Grannes.

•

Excelkurs i januar, studentrepresentanter må prøve å finne foredragsholder.

Sak 6. Høstmøtet 15/10 og 16/10
• September 2016: Høstmøtet 7-9 september, antakeligvis i Stavanger. Ikke godkjent
enda. Tidlig! Må da bleste før sommeren.
• Hvordan få engasjert studentene til å komme? Felles påmelding? Hadde ikke det i fjor.
Meldte seg da bare på via linken. Sponsing via Aina. Tidligere: maks 18 studenter,
1200 pr student, tilsvarer påmeldingsavgiften. Norsk Bergindustri, Norsk
Bergforening og Bergringen har sponset 1/3 hver.
• Hvor mye som sponses må avgjøres før de melder seg på, slik at de har noe å forholde
seg til. Norsk Bergindustri, Norsk Bergforening og Bergringen kan sponse 1000 kr pr
student hver, slik at en egenandel på ca 400 kr må påberegnes. Norsk Bergindustri
satser på å sponse 10 studenter. Norsk Bergforening: Steinar Ellefmo holder
kontakten.
• Sender ut mail med informasjon om hvor mye studentene kan få sponset. De sender
forespørsel til oss, og vi svarer kjapt om de kan regne med å få sponsing eller ikke,
slik at de kan melde seg på. Førstemann til mølla. Ansvar: studentrepresentantene.

•

Hvordan få flere til å melde seg på postersesjon? Har egentlig ikke blitt blestet noe
særlig. Bør være lavterskel, samarbeide med andre. Folk har ikke helt rukket å tenke
over det. Må sende ut info om mulighetene.

•

Må også sendes ut info om å melde seg på speednetworking. Kun to bedrifter som har
meldt seg på, og to studenter.

•

Studentrepresentanter holder stand for Bergringen.

Sak 7. Bergdagen 2016
• Sent å ha det i mars hvis målet var å skaffe sommerjobb. Bør har det tidlig i februar.
Da er problemet som i fjor, hvor skal vi ha det?
• Bør lodde stemninga i oppredningshallen. Ansvar: Steinar Ellefmo.
•

Ønsker å ha noe sosialt som alltid.

•

Utsetter å snakke om det til desembermøtet.

Sak 8. Eventuelt
a. Organisering
•

Steinar føler han ikke rekker å gjøre det han burde ha gjort. Forslag: få inn en
nestleder. Hlynur Gudmundsson leder for Bergpris-komiteen. Kine Jacobsen?
Steinar Ellefmo og Kine Jacobsen må se om det går ann å fordele
arbeidsoppgavene.

b. Neste møte/julelunsj: 11.12.15, 10.00-14.00.
c. Hedda Jensen drar på utveksling etter jul. Blir bare borte et semester, mulig å bare
finne en vikar/klare seg uten. Eventuelt må studentrepresentanter finne ny sekretær.

