Møtereferat fra Bergringens styremøte
Til stede:
Forfall:
Gjelder:
Møtetid:
Møtested:
Referent:

Steinar Ellefmo, Aina Myrvold, Ragnhild Rostad, Erik Jensen, Hedda Jensen,
Ali Reza Tirna (på telefon)
Øystein Gjermshusengen, Kine Jacobsen, Krishna Panthi, Hlynur
Gudmundsson, Helle Ragnete Fyhn Nilsen
Styremøte
08.12.2016, 09.00-11.30
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







Ali Reza Tirna har tatt over for Eli Tho Holen som observatør for Norsk Bergindustri,
Helle Ragnete Fyhn Nilsen har tatt over som Rolf Martin Myrvold som observatør for
NFF. hrnilsen@stud.ntnu.no må legges inn i styrelista. Ansvar: Steinar.
På generalforsamlingen i februar må det velges ny industrirepresentant som kan ta
over for Kine Jacobsen
Ikke beslutningsdyktige i dag, må behandle budsjett på neste styremøte i februar
Referat godkjent.
Innkalling godkjent. Bør prøve å være litt tidligere ute.

Sak 2. Siste nytt fra studentene















Bergdagen 02.02.16, godt oppmøte, ca 120 studenter,
Bedriftspresentasjon med Norsk Stein og Titania kvelden før Bergdagen, godt
oppmøte, pizza og mineralvann, virker som folk var godt fornøyd, ønsker å fortsette
med dette. Blir da mandag 13.02.17, enklest for noen som skal være på Bergdagen.
Bleste til Bergdagen, henge opp invitasjoner og plakater, i tillegg til arrangement på
Facebook. Mer bruk av Facebook og mail enn hjemmesida, hjemmesida stort sett bare
til sommerjobber.
Holdt infomøte for 2. klasse i tidlig mars, stor suksess, mange som kom, innlegg fra
blant annet en som fortsatt er student. Fikk mange henvendelser og spørsmål i ettertid,
viktig arrangement! Fikk mail fra fakultetet om at det var misvisende at vi kaller det
infomøte, fordi folk kan tenke at det er fakultetet som sender ut. Velger å ikke ta
hensyn til dette.
Folk vet ikke helt hva de kan velge, miljø veldig i fokus nå, lettere å vite hva det er
enn teknisk ressursgeologi. Kan gi innspill til fakultetet på dette, men viktigere å
informere studentene tidligere. Bekymringsverdig hvis færre og færre velger denne
retningen. Kommer til å skje endringer på instituttet nå, fordel hvis dette skjer i
samråd med Bergringen. Viktig å vise frem at geologer trengs også, ikke bare de som
har gått tekniske geofag. Jobber med å få til en ny retning for georeal, geometallurgi.
Reisebrev fra hovedekskursjonene. Fikk ikke støtte fra alle bedriftene man søkte fra,
noen som ikke gidder å støtte «eksotiske turer», men ønsker heller at studentene
kommer på besøk direkte til bedriftene (Norsk Stein).
Holdt velkomstmøte for 1. klasse i september, pizza og foredrag av blant annet KimRune Grannes. Folk syns det var bra! Viktig arrangement! Kan inkludere at noen fra
instituttet kan komme hit og for å informere om løpet videre. Kan kombineres med
annen møtevirksomhet for bergindustriens traineer.
Sosiale medier: Instagram, Facebook. Legger ut nyhetsartikler og andre ting på
Facebook. Kunne også fått nyhetsbrev fra Bergindustrien. De har også bergblogg, kan
dele innleggene derfra.
Kan vurdere på neste møte om man skal gjøre litt endringer på nettsiden. Hvis de
brukes mest til stillingsannonser, er det da best å strømlinjeforme nettsiden til dette?
Studentrepresentantene mener det er vanskelig å endre på nettsiden. Lett å endre på
tekst, men alt annet blir bare kaos. Kan egentlig bare kaste ut den nyhetsdelen, for
ingen bruker den uansett.
Nytt medlem: Entreprenørservice nye etter ringerunde i september. Viktig at alle
følger opp dette! Ansvar: alle.






Kamera: hadde vært greit med et ordentlig kamera for å ta bilder fra arrangementer,
istedenfor mobil. Kan lånes av instituttet v/Knut når det trengs.
Ny representant: Ragnhild Rostad slutter til sommeren. Prøve å få tak i en i 2. klasse
tekniske geofag, kjøre intervjurunde. Fint med interesse for sosiale medier. Fordel
med litt overlapp, bør begynne i vår. Steinar kan gjerne være med på «intervjuene».
Ny sekretær: Hedda Jensen slutter også til sommeren. Kan enten søke spesifikt etter
ny sekretær, eller se om noen av de som søker studentrepresentant heller kan passe til
sekretær.
Burde laget mailliste for alle medlemsbedrifter, og fått en rutine på at den oppdateres
hver gang det er noen endringer. Eventuelt et enkelt word-dokument med liste over
mailadresser. Steinar skal sende julebrev, kan prøve å sette sammen en liste da. Også
sende med at vi trenger ny bedriftsrepresentant.

Sak 3. Regnskap 2016












Nye medlemmer: Entreprenørservice, Asplan Viak fra nyttår
Inntekter: budsjettert med 391 000 kr.
Sekretariat: færre møter, godt innenfor budsjett. Lander på ca 50 000 kr. Har flyttet
maten fra styremøte opp, ikke behov for egen post.
Støtte til ekskursjon/møter: fikk ikke til ekskursjon i april, sparte mye penger på det.
Har fortsatt noen søknader inne, lander på mellom 40-50 000 kr.
Hovedekskursjon: akkurat på budsjett, ikke mottatt søknad for 2017 enda.
Støtte til PC: godt under budsjett så langt, fordi vi har redusert hvor mye hver enkelt
får. Viktig at folk vet at kvitteringen må stå i deres navn.
Studentarbeid: ikke mottatt timeliste fra Hedda, også lite fra Ragnhild. Kommer
dermed på litt ekstra. Godt innenfor budsjett.
Bergdagen: veldig billig i år, kan vi oversett noe? Aina dobbeltsjekker.
Rekruttering: bare til Bergprisen, kan kanskje endre navn der.
Medlemsliste: to inn, Hammerfall og Norwegian Talc slått sammen med Omya. Tas ut
av lista, men nevnes som underavdelinger. Får fortsatt støtte som om de skulle vært
hver for seg. 30 medlemmer.
Forslag fra Ali: Mineralklynge Norge. Steinar kontakter. Legges inn i excel.

Sak 4. Budsjett 2017










Sekretariat: holder på 70 000 kr.
Søknader Aina: tre studenter som skal på Vintermøtet med poster. Søkte egentlig om
reisestøtte og ikke deltageravgift. Støtter reiseavgifter slik som det står vi skal, men
ikke reiseavgifter.
3 stk som var på Fjellsprengningskonferansen, kommer på regnskapet for 2017.
Veldig få i forhold til det vanlige, tar satt tak på 20 stk. 1250 kr pr stk.
Støtte til ekskursjoner/møter: holder på 75 000 kr.
Hovedekskursjon: kan virke som at det blir en del flere som reiser i 2017, opptil 44.
Skrur opp budsjettet til 52800 kr.
Støtte til PC: holder på 60 000 kr.
Studentarbeid: skrur opp 110 000 kr for 2017, fordi det blir et par mnd overlapp for ny
studentrepresentant.
Bergdagen: holder på 15 000 kr, fordi det er det vi har pleid å ligge på.








Bergprisen: mange A-kandidater i år, 16 stk! Må kanskje skru opp til 30 000 kr, fordi
vi må ta høyde for at det kommer mange stemmer til forelesere i år.
Sette av noe til hjemmesida? Kommer til å koste minst 20 000 kr, hvis man skal bygge
en helt ny side blir det mer, opp mot 30 000 kr. Studentrepresentantene sjekker om det
fins noen IT-studenter som kan ta oppdraget. Setter dermed opp budsjettet på
Bergprisen/rekruttering til 60 000 kr.
Budsjettet må behandles på styremøte i februar, 13.02.17. Generalforsamling:
14.02.17 på formiddagen. Norsk Bergindustri har også styremøte samme dag, Ali
sjekker om han får vært med. Steinar sender ut invitasjon.
Resultat: -51 800 kr. Har fortsatt en del på bok, så det er ingen krise.

Sak 5. Planer 2017





Årskalender
o Steinar kontakter Halfdan Carstens for å informere om hva som skjer, kanskje
vi kan få inn noe i deres kalender.
o Står oppført at vi skal arrangere jobbsøkerkurs i januar. Ansvar:
studentrepresentanter.
o Excelkurs: gratis gjennom Tekna. Blir fort dyrt hvis vi skal arrangere et eget,
kanskje bedre å bare bleste for Tekna.
o Januar: ønsker å få til nyttårsmøte med pizza og presentasjon av årets og
fjorårets hovedekskursjon. Lettere å få det til utenfor eksamensperioder. Kule
prosjekter presentert av kjedelige professorer? Ansvar: studentrepresentanter.
o Lyse ut traineestillinger: Bergindustrien gjør dette nå i desember, må blestes og
deles.
o Distribuere film til skoler: Øysteins ansvar, får ta det på sikt.
o April: ekskursjon med 2. klasse, må få til dette.
Bergdagen: 14.02.17
Bergprisen: Steinar har sendt mail til alle for å få veiledere til å nominere studentene
sine.

Sak 8. Neste møte


13.02.17

Sak 9. Eventuelt


Traineestillingen: 6 bedrifter, 2 stillinger, lyses ut i desember. Frist i slutten av januar,
er det mulig å sette den til etter Bergdagen? Ali hører internt. Tror det er jo tidligere jo
bedre å ha Bergdagen.

