Møtereferat
Til stede:

Steinar Ellefmo, Helge Rushfeldt, Håkon Mork,Charlie Ch. Li, Alexandra
Makrygiannis, Eivind Sondre Strand, Astrid Salomonsen, Marit Snilsberg, Aina
Myrvold, Wenche W. Finseth, Hans Tore Mikkelsen

Forfall:

Elisabeth Gammelsæter, Per Helge Fredheim

Gjelder:

Styremøte

Møtetid:

14.02.11, kl. 12.00-16.00

Referent

Møtested:

Inst. for geologi og bergteknikk, møterom
Bergkrystallen (rom 202)

Wenche W. Finseth

Oppmøteliste for Bergringens faste medlemmer styreperiode 2010/2011
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AGENDA
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte
•

Styret ønsker reminder på møteinkallingene og saker som skal følges opp

•

Oppgaver som blir gitt til personer som ikke er til stede må forespørres først

•

Sett Astrid på mailinglista
Ansvarlig: Wenche

2. Økonomi v/ Aina

•

3 nye medl. I Bergringen Sintef byggforsk, NFF og Statens vegvesen,
oppdratert medlemsliste gitt ut se vedlegg
Regnskap gått igjennom se vedlegg

•

Budsjett 2011 se vedlegg

•

o For mye penger på bok, forslag til saker?
o Øke støtte til hovedekskursjonen? Styret vedtar og øke støtten til
20 000 kr
•

Eivind informerer studentene om mulighetene for å søke om støtte til reiser,
konferanser mm

3. Oppfølgingssaker
a. Finansiering av stilling ved IGB (se referat fra forrige styremøte)
i. Ansv: Helge
Professorstillingen i gruvedrift vil finansieres av norsk bergindustri.
Støttes i 5 år.
b. Miljøringen
i. IGB sitt medlemskap i Miljøringen
Instituttet har meldt seg inn, representant er prof. Bjørge Brattli
ii. Tilbakemelding fra deltagelse på Miljøringens styremøte
1. Ansv: Elisabeth / Per Helge
Ikke deltatt. Prøver å være med på neste møte. Steinar følger.
Ansvarlig: Steinar

c. Tilbakemelding fra NFF sitt styremøte
i. Ansv: Amund / Steinar
NFF er blitt medlem av Bergringen
d. Traineeordning; status og representasjon i styringsgruppe
Hans Tore Mikkelsen informerte om status
o Mål 3-4 kandidater 2011-2013
o Prosj.leder Hans Tore
o Alexandra legger ut info på hjemmesiden om ordningen
o Lag en egen fane på hjemmesida om ordningen både på student og
bedriftsiden
e. Opptak og tiltak
Steinar informerer
Brev sendt til dekan ang behovet for kandidater i bergindustrien, ikke mottatt
svar ennå. Marit informerer at det ikke tas inn studenter som har under 50
poeng og at ramma er økt.
Steinar forfatter et brev til Bergindustri og oppfordrer dem til å besøke vgs.
f. Sekretærrollen
Steinar informerer om at sekretæren ønsker å slutte etter eget ønske pga økt
arbeidsmengde i adm. på instituttet. Stillingen er på ca 40 timer i året i tillegg
kommer arbeid som tas innimellom som ikke blir registrert.
Styret kommer fram til at stillingen skal utlyses som en studass-stilling .
Wenche lager en oversikt over oppgaver og sender Steinar som lager en
utlysningstekst i samarbeid med studentene.
Ansvarlig: Wenche og Steinar
g. Endret struktur og rekrutteringsvideoen
Steinar la fram struktur se vedlegg
Filmen må oppdater med tekst og logo, fjern Bjørn Eske 1 gang
Ansvarlig: Steinar og Wenche
4. Studentnyheter (status studentaktiviteter og hjemmeside)
o Knut Solberg jobbsøker kurs, veldig bra.

o
o
o
o
o

Oppdatert hjemmesida med aktive logo. Endre legg de på langs
Nye sommerjobber/stillinger
Prosjektoppgaver
Legge ut pågående masteroppgaver oversikt til bedriftene
Sende mail til bedriftene info om prosjekt oppgaver - Ansvarlig: Steinar

5. Strategi for inneværende styreperiode
Det ble laget en SWOT analyse Bergringen se vedlegg
6. Eventuelt

Neste møte fredag 27. mai 12.00-16.00

