Møtereferat
Til stede:

Forfall:

Steinar Ellefmo, Gerd Inger Sætrom, Aina Myrvold, Siri Todnem, Hans Jørgen
Kjøll, Krishna Panthi, Inger Lise Sollie
Marte Kristoffersen, Ola Halseth, Rolf Martin Myrlund

Gjelder:

Styremøte med julelunsj

Møtetid:

12.12.13, kl. 10.00-14.00

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.

Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte og møteinnkalling.
i. Kommentarer til referatet:





Søknader om PC støtte har økt siden det ble informert om regelendringene
som ble vedtatt på forrige styremøte.
Helge Rushfeldt har fått beskjed om at Bergringen støtter hans bokprosjekt.
Hjemmesida er oppdatert angående PC-støtte og frist for innlevering av
reiserregning.
Dialogmøte ble arrangert i forbindelse med Høstmøtet

ii. Vedlegg 1: Tabell med oversikt over saker som ikke er fulgt opp (to siste
referater).
iii. Noen endringer ble gjort i referatet. Referat godkjent.



Se Vedlegg 2 for endelig møtereferat fra styremøte 08.10.2013
Legg ut referatet på hjemmesida. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen.

iv. Møteinkalling godkjent.

Sak 2 Økonomi og medlemsstatus
Regnskap per November 2013. Se Vedlegg 3.
Kommentert og godkjent.
Kommentarer:


Bergstuderenes Forening (BSF) har ikke søkt om penger, og får derfor ikke støtte fra
Bergringen for 2013.



PC støtten overskrider budsjett. Dette skyldes stor pågang etter regelendringene som
trer i kraft 01.01.2014.



Studentarbeid forventes å bli i henhold til budsjettet.



Ingen nye medlemmer siden sist. Hans Jørgen fikk kontakt med et par interesserte
bedrifter på Høstmøte. Hans Jørgen skal finne kontaktperson og gi beskjed til Steinar.
Ansvarlig: Hans Jørgen og Steinar.

Sak 3 Budsjett for 2014
i.

Aina jobber for å få flere medlemsbedifter.

ii.

Diskuterte poster:





Støtte eksursjoner/møter: kommer opp mot kr 110.000
Hovedekskursjon forventes kr 75.000
Forventer mindre søknader om pc støtte etter nyttår. Reduserer til kr 30.000.
Promofilm legges under "Rekruttering". Anslått til kr 120.000

Sak 4 Status Bergringen. Hvor går vi?
i. Det har vært lite nye saker de siste årene. Mange saker har vært med lenge uten at det
har blitt særlige resultater.
Styret diskuterte tre viktige punkter for å oppnå mer framgang med Bergringens
arbeid: 1) Klarere mål. 2) Fokusere arbeidsoppgavene. 3) Kortere frister.

ii. Ser tilbake til SWOT-analysen med Bergringens tre hovedmål fra 2011: Vi har ikke
jobbet så mye med formidling av behovet for mineralske ressureser i samfunnet
(Hovedmål 1, pkt. 2)

iii. Geologiens dag. Arrangeres hvert år. Ulike bedrifter har åpen dag i forbindelse med
dette. Bergringen bør ta del i denne dagen. Diskuter dette på neste styremøte.

iv. Bedriftbesøk for 2. klassinger. Se Sak 5.

Sak 5 Bedriftbesøk for 2. klassinger.
i.
På styremøte ble det satt opp en treårs plan for hvilke bedrifter som skal kontaktes i
forbindelse med arrangeringen av bedriftbesøk for 2. klassinger ved IGB.

Forslag 2014:
Titania
Norsk Stein, Tau
Forslag 2015:
Elkem, Tana
Sydvaranger
Forslag 2016:
Stjernøy, Sibelco Nordic
Nussir
Steinar kontakter bedriftene for 2014 innen slutten av januar. Send treårsplanen til bedriftene.
Ansvarlig Steinar
ii.

Det må være begrenset antall plasser: 7 + 7 (tekniske geofag og geologi realfag).

iii.

Viktig at det legges opp til aktivitet under bedriftbesøket!

iv.

Markedsføring:


Noen dager før Bergdagen.



Markedsføring på selve Bergdagen er viktig.



Påmelding noen dager etter Bergdagen.



Markedsføring er viktig for å gjøre dette opplegget atraktivt blant bediftene.



Bedriftene har sjelden en egen markedsføringsansvarlig. Derfor er det viktig at
Bergringen selv tar kontakt og oppfordrer til å ta imot beøk av studenter.

v.

Finansiering:


2014: Bruke av overskuddet til Bergringen.



2015: Øke medlemsavgiften. Erfaringer fra 2014 kan brukes som arrgument for at det
er nødvendig å øke medlemsavgiften for å finansiere disse bedriftbesøkene. Bedriftene
må bidra kollektivt for at dette skal være gjennomførbart.

Sak 6 Status Bergdagen
i.

Dato: 27.02.2014

ii.

Bruk av Oppredningshallen er avklart (Steinar).

iii.

Invitasjon sendes ut i samarbeid med Anne Irene på Instituttet. Ansvarlig: Steinar

iv.
Studentrepresentantene ordner med markedsføring i samarbeid med NBF. Ansvarlig:
Siri og Hans Jørgen
v.
Arrangere bed.press dagen før Bergdagen (26.02.2014). Inviter bedrifter som støtter
hovedeksursjonene i 2014. Ansvarlig: Inger Lise

vi.
Øke deltakeravgiften: Styret beslutter på styremøte 12.12.13 at deltakeravgiften økes
til kr 5000 (tidligere kr 2000) for bedrifter som ikke er medlem av Bergringen. Aina
informere Anne Irene om vedtaket. Ansvarlig: Aina.
vii.

Instituttet har ansvar for matserveringen.

viii.

Uttrekspremie: Midtby sjekk. Kontakt Wenche. Ansvarlig: Aina

Sak 7 Siste nytt fra studentene
i.
Julemøte: Arrangert for alle IGB-studentene. Gløgg, pepperkaker og foredrag om
Alaska-turen. Ca 15 studenter møtte.
ii.
Undervisningsgruve: Hans Jørgen har vært i USA og besøkt en undervisningsgruve i
Colorado, hvor studentene fikk delta med praktisk arbeid i gruvedrift hver uke i ett år. Dette
prosjektet har lange tradisjoner der. Kunne vi satt igang en prosess ved å etablere noe
liknenede i Norge?
Løkken Verk (DirMin) kunne vært et aktuelt sted.
Steinar vil diskutere saken med Sunniva Haugen (professor gruvedrift)
Diskuter saken med Nork Bergindustri.
Anvarlig: Steinar

Sak 8 Promofilm
Siri har fått svar fra "To sølvmynter filmproduksjon". De har kommet med gode forslag.
Samfunnsnytten må komme fram i filmen. Hvordan det vi gjør er med på å gjøre noe positivt
for det norske samfunnet.

Styret ønsker å gå vidre med et evt. samarbeid med "To sølvmynter filmproduksjon".
Siri sender mail om pris og tidsramme. Invitere de til et møte i januar uke 3 eller 4. Ansvarlig:
Siri
Kontakt Norsk Bergindustri om deres interesse for et samarbeid om denne filmen.
Ansvarlig:Steinar

Sak 9 Eventuelt
i.
Styret besluttet på styremøte 12.12.13 at studenter som går Naturressursforvaltning
med retning Ressursgeologi, skal gis PC-støtte på lik linje med andre studenter på IGB.
Oppdater hjemmesida. Ansvarlig: Siri og Hans Jørgen

ii.

Søknader:

Sponsing av deltakelse på World Tunnel Congress 2014. To studenter fra Ingeniørgeologi
Tekniske Geofag søker om støtte for å delta. Styret besluttet å sponse deltakeravgiften på
kr3300 per person.
Sponsing av deltakelse på Nordisk Geologisk Vintermøte i Lund, januar 2014. En student fra
Ingeniørgeologi Tekniske Geofag søker om støtte om å delta. Styret beluttet å sponse
deltakeravgiften på kr 3200.
iii.
Studentrepresentantene har undersøkt om det finnes noen konkurranser innen
gruvedrift som studenter kan delta på. Colorado Schools of Mines arrangerer en interessant
konkurranse. Lagdeltakelse. Påmelding innen 15. februar. $800 for å delta.
iv.
Lag oversikt over aktiviteter som ikke er gjort. Se på de to siste referatene. Ansvarlig:
Inger Lise

v.

Neste møte 26/02-14, kl 10-14.

