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AGENDA
1. Gjennomgang forrige referat

Punkt 6. jobbsøker kurs. Eivind har vært i kontakt med Knut Solberg, markedsansvarlig i
Kaleidoskopet på Karrieredagen i slutten av september. Han var interessert i å kjøre et
jobbsøkerkurs på 3 timer, hvis han fikk reklamere for bladet som han er heltidsansatt i.
Kompensasjon for kurset var at Bergringen kunne betale flyreisen hans fra Oslo til
Trondheim. Han var også interessert i å legge kurset opp mot et jobbsøkerarrangement.
IAESTE (the International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience) sine næringslivsdager holdes 8.-10. februar 2011, og Bergdagen er foreslått å
holdes 15. februar. Eivinds forslag er å sette opp jobbsøkerkurs torsdag 3. februar i uke 5
eller mandag 7. februar 2011 i uke 6. Det bør også jobbes for at vi får en representant fra
bergbransjen til å åpne kurset med å dele sine erfaringer fra å gå gjennom søknadsbunker.
Eivind følger opp
Ansvarlig: Eivind
2. Oppfølgingssaker:
a) Valg av leder og nestleder.

Steinar Ellefmo blir valgt som leder og Helge Rushfeldt som nestleder.
b) Fremtidens bergstudium, hva skjer og får dette konsekvens for Bergringen?
Mai Britt Mørk la frem resultat fra fremtidens bergstudium. Se vedlegg
Kommentarer til lysark nr 2
1) Byttes ut med et HMS-emne
2) Legges inn under Georessurer
3) Det er behov for eksternfinansiering av professor i gruvedrift for å styrke

fagområdet. Steinar Ellefmo har blitt ansatt i nyopprettet stilling på dette
fagområdet. Det skal i tillegg ansettes en etter avgått professor, Kai Nielsen.
Helge tar kontakt med Rolf Arne ang. finansiering av stillingen.
Ansvarlig: Helge
Oppfølging som må gjøres på bakgrunn av endret struktur:
-oppdatering av rekrutteringsvideoen og materiale pga endringene
- Steinar kontakter Miljøringen og informerer om endringene i fht miljø. Wenche
får beskjed når alt er klart for å få endret videoen.
Ansvarlig: Steinar og Wenche
c) Samarbeid NFF og Miljøringen

NFF tar opp spørsmålet om medlemskap i kommende styremøte. Miljøringen ønsker
ikke å være medlem, men ønsker at instituttet skal være med i Miljøringen. Grini var
med i fremtidens bergstudium. Miljøringen bør være med på Bergdagen.
Repr. fra Bergringen bør være med på neste styremøte til Miljøringen for å presentere
Bergringen. Styret foreslår at Elisabeth eller Per Helge tar kontakt med Grini og hører
om når neste styremøte er og om de kan få være med og presentere Bergringen.
Ansvarlig: Elisabeth/Per Helge

d) Trainee ordningen

•

Trainee ordningen 10.nov. kompetansemøte. Per Helge formidler at
Bergringen er klar for ordningen. Det er studenter som avslutter våren 2011
som kan være interesserte. Per Helge gir beskjed til styret hva som er klart
etter kompetansemøtet.

3. Oppfølging av opptaket 2010, herunder resultater fra studentenes ringerunde, hva gjør vi
videre

Eivind la fram resultat fra ringerunde i fht søkere som har takket nei til plass.
Se vedlegg
Kommentarer:
• Resultatet viser at de fleste har tatt et "friår" for å dra på folkehøyskole,
militæret, jobbe eller reise. Kun 3 av 13 stk har valgt et annet studie.
• Noen er ikke blitt ringt opp av studenter i regi av studieprogrammet. Hele
undersøkelsen tok ca 3 timer.
Ny studiebrosjyre til neste år med strukturendringen av studiet på Tekniske geofag.
Realfagstudiet i geologi får 20/25 plasser og Tekniske geofag får30 plasser. Industrien
trenger 40 nye kandidater. Helge og Steinar skriver et brev til Prodekanus Svein Remseth
og forklarer behovet.
Marit følger opp til våren slik at industriens behov blir dekket.
Dokumentene legges på hjemmesida under en intern fane
4. Økonomi v/Aina

Se vedlegg
• Medlemsavgiften er sendt ut
• Støtte til Fjellspregningskonferansen 2010. Vi vil jobbe for å få studenter med
til fjellsprengningskonferansen i høst. Det vil bli sendt ut mail til 4. og 5.
klasse på Tekniske geofag, og til de som går på masterstudiet i Geologi og
utdanner seg mot landbasert geologi. På møtet ble det bestemt å sponse
deltagere med ei hotellovernatting, flyreise og deltakeravgift inntil 2600kr.
For 5. klassinger vil det være et opplegg på onsdagen 24. november i regi av
NFFs nyoppstartede Yngres nettverk. Her ble det bestemt at Bergringen kan
sponse en ekstra natt overnatting for de som vil delta på dette.
• Flytter redigeringen av videoen ned til rekruttering.
5. Studentaktiviteter, herunder internettsider og tanker om nye kandidater til Bergringen
styret.

•
•
•

Torgeir og Eivind leter etter ny repr. til styret i Bergringen. Har to jenter som
de vil prate litt mer med. Regner med å ha det klart om et par uker. Eivind
sender mail til styret når det er klart.
Hjemmesiden. Nytt forsidebilde
Reisebrev fra Svalbard og Kirkenes er lagt ut under fanen "Reisebrev" på
forsiden

Merknad [ms1]: Forslag til rammetall
for 2011 er 20+30, men på Geologi vil det
sikkert bli 25 som I år. Men ca. 50 % går
mot petroleum.

•

•

På Styrets side (på toppmenyen på forsida) er det lagt en link til en side hvor
møtereferater vil bli lagt ut. Her kan det også legges ut dokumenter som er
relevante for Bergringen. Send Eivind dokumenter hvis det er noe som dere
mener bør ligge ute.
Legge til egen side med en medlemsoversikt og logoer til medlemmene

6. Strategi for kommende styreperiode. Kanskje alle bør ha med seg 5 egne unike ideer hver
om Bergringen?

•

Se vedlegg

Sjekk at ditt forslag er med.

7. Sekretær-rollen
Ønske om å se på sekretærrollen pga stor arbeidsmengde på værende sekretær.
Må denne være tilknyttet NTNU fysisk? Kan en student påta seg en slik rolle? Hvem evt. andre
kan gjøre det? Kan evt. den som går inn i rollen som Trainee-koordinator ha denne rollen?
Saken tas opp på neste styremøte pga stort fravær.
8. Eventuelt

•
•
•

Fjellspregningskonferansen – støtte, se sak 4
Pc støtte sak, tvilstilfelle. Styret er enig om at studenten skal få støtte.
Forslag om oppmøte tabell/oversikt i møtereferatene. Et forslag er tatt med i dette referatet,
gi Wenche tilbakemelding på hva dere syns om den.

Neste møte 14.2. 2011 kl. 12-16:00 Bergdagen 15.2.2011 kl.14:00-17:00 (sjekk om det kolliderer
med petroleumsarrangement el. l) Ansvarlig: Wenche

