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AGENDA

Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte



Referatet ble sendt ut litt for lenge etter at styremøtet fant sted. Skal forbedres!



Innkalling og referat godkjent!

Sak 2 Indikatorer





Steinar har jobbet vidre med og samlet inn informasjon til nye indikatorer om
trender blant studenter ift. IGB.
Se vedlegg 1



Fortsatt noe usikkerhet rundt noen tall.



Indikatorer som det skal arbeides mer med til neste møte:
- Hvor mange studenter som får sommerjobb og jobb etter uteksaminering.
Ansvarlig....?
- Hvor mange bytter fra/til tekniske geofag til/fra andre linjer. Ansvarlig
Marit
- Antall som begynner, bytter og slutter på teknisk geofag. Ønsker å finne ut
om vi taper totalt sett. Ansvarlig Marit
- Kontrollsjekk antall søkere for 2011. Anvarlig Steinar

Tror indikatorene kan bli et godt verktøy for å ha oversikt over strømmen av studenter
ved IGB.

Sak 3 Barnebok



Synes dette er mer en oppgave for Norsk Bergindustri. Vi ønsker imidlertid å være
med på å støtte.



Helge skal forhøre seg litt rundt, og sette opp en videre plan for dette prosjektet.
Planen sendes på høring til styremedlemmene. Ansvarlig Helge

Sak 4 Stand på utdanningsmesse



Det ble bestemt at vi skal delta med stand på Utdannigsmessen i Trondheim 2.-3.
februar 2012. Skal da stille med et skikkelig opplegg og snakke om tekniske geofag.
Viktig å få fram hvor aktuell bergindustien er i dag.



Melder oss på med 6 m2 stor plass. Ansvarlig Steinar.



Standmateriale:
- Skal bestille to roll-ups.
- Skaffe tilbud fra:
o Kent-Erik Sjursen som laget hjemmesida vår . Ansvarlig Helge
o Anne Irene Johannesen. Ansvarlig Steinar
-

Tilbudene sendes ut på høring til styremedlemmene.



Studentrepresentantene velger om de vil delta på stand selv eller om de lyser det ut til
andre. Ansvarlig Margrete og Silje



Til neste år må det vurderes om vi evt. skal delta i flere byer. F.eks i Lillestrøm som er
den største utdanningsmessen.



Ansvarlig for prosjektet: Steinar

Sak 5 SWOT



Steinar har bearbeidet data fra styremedlemmene og laget en oversikt over hvilke
saker styret ønsker å prioritere, inkl. sakens styrke, svakheter, muligheter og trusler.
Se Vedlegg 2



Gjennomgikk data og fattet noen vedtak:
a. Vi ønsker mer kontakt med Norsk Bergindustri for å oppnå mer omdømme.
Ansvarlig Håkon

b. Bedriftsbesøk for 2.årskurs.
- Verdals Kalk kan være et godt alternativ i nærmiljøet.
- Gunstig at også bachlor-studenter ved geologi får tilbudet, slik at de som
evt. er i tvil om å bytte studie kan fanges opp.
- Bergringen vil ikke stå for arrangeringen av slike besøk, men gjøre IGB
klar over at de kan søke om å få støtte fra oss.
- Satser på at slike besøk vil bli arrangert første gang tidligst til våren 2012.
- Ansvarlig...?

c. Eksursjoner 3./4.årskurs.
Bergringen vil ikke arrangere egne turer, men skal gi støtte ved søknader. Vi må
markedsføre at vi gir slik støtte. Ansvarlig Margrete og Silje

d. Bedriftspresentasjoner.

-

Vi skal arrangere bedriftpresentasjoner som er spesielt rettet mot studenter
ved tekninsk geofag.
Skal invitere 3 bedrifter hver gang. Disse skal vise bredden i det geofaglige
miljøet.
Tar kontakt med både Bergringens medlemmer og andre som er av
interesse. Medlemsbedriftene skal få rimeligere kontingent.
En slik bed.press skal arrangeres minst to ganger i året, ca midt november
og april. Viktig å avklare dag med BSF.
Må ha en plan om tidspunkt og hvem som deltar.
Ansvarlig Margrete og Silje.

e. Gjesteforelesere.
- Vi ønsker å bidra til å få flere gjensteforelesere inn i undervisningen.
- Disse skal først og fremst snakke om det dagligdagse i arbeislivet og ikke
ha fokus på det faglige.
- Sender mail til Bergringens medlemmer og etterspør om de har personer
som egner seg til dette og hva disse kan.
- Skal lage en oversikt med navn på egnede personer i hver bedrift, slik at
konkrete tips på gjesteforelesere kan sendes til faglærere.
- Ansvarlig Steinar.

f. Infomøter om næringslivs-Ph.D.
- Dette er mer en oppgave for IGB.
- Bergringen vil være med på å informere, men vil ikke stå for noen finansiering.
- For å nå ut til flest mulig bør vi gå gjennom Norsk Bergindustri. Ta kontakt
med Elisabeth.
- Sjekke hva som ligger i MTM/MTB som et alternativ til Ph.D.
- Ansvarlig Steinar.

g. Ønsker at flere søkere skal få tilbud om studieplass på teknisk geofag. Mener det
er ingen fare for at poenggrensen går ned . Kontakt May-Britt. Må gjøres innen
20.oktober. Ansvarlig Steinar.
Sak 6 Rekrutteringsfilm



Wenche har ennå ikke lyktes i å få tak i han som redigerte filmen. Jim Salvador,
som laget filmen, er pensjonist og ute av landet.



Steinar kontakter Wenche og prøver å få tak i råmaterialet til filmen.
Ansvarlig Steinar.

Sak 7 Status traineeordning


To er ansatt. Se vedlegg 3



Studentrepresentantene skal intervjue disse og lage sak på hjemmesida.
Kontakter Hans-Tore for bilder. Ansvarlig Silje og Margrete.



Mål om to nye ansettelser i 2012. Stillingene lyses ut på Bergdagen og på
hjemmesida. Ansvarlig Silje og Margrete.



Bergringens rolle i forbindelse med traineeordningen = Markedsføring.

Sak 8 Status søknadstall v/ Marit


Se vedlegg 4

Sak 9 Økonomi og medlemsstatus v/ Aina



Se vedlegg 5

Kommentarer til regnskapet for august 2011:
 Har nå mottatt medlemskontigent fra alle bedriftene og har mye penger på konto.


Ingen store søknader



Lite har gått til PC-støtte.
- Avvist en del søknader fra bachlor-studenter, og søknader med mangelfulle
kvitteringer.
- Vi vil likevel fortsette med å kun gi støtte til studenter ved teknisk geofag og
masterstudenter ved geologi.
- Kan evt. vurdere å øke beløpet.
- Vi må markedsføre mer om tilbudet, med spesifisering om at kvittering må stå
i søkerens navn og anbefaling om å velge pc framfor mac. Ansvarlig Margrete
og Silje



Oppfordre flere masterstudenter om å søke om reisestøtte ect. Markedsføring på
Facebook og på hjemmesida. Ansvarlig Silje og Margrete



Studentrepresentantene må bli flinkere til å skrive opp arbeidstimer og levere lister.



Pc til studentrepresentantene er lagt inn under Rekruttering



Mangler søknad fra BSF. Send mail. Ansvarlig Inger Lise

Sak 10

Generalforsamling, herunder årsrapport, regnskap og valg



Steinar tar kontak med Norsk Bergindustri om kandidater. Ansvarlig Steinar



Årsrapport og årsberetning skrevet og er godkjent av Steinar. Se Vedlegg 6

Sak 11 Studentaktiviter

a. Trainee-info til studentene


Skal legge ut nyhetsbrev på hjemmesida. Kontakter Hans Tore om et lite
infomøte før Bergdagen. Ansvarlig Silje og Margete.

b. Bransjeinformasjonsmøte for 1. klasse


Studentrepresentantene bestemmer tid og sted og sender ut invitasjoner.
Inviterer 3 fra næringslivet. Bør arrangeres innen 1-2 uker fra møtedato.



Gi ut buff!



Aina sjekker bestilling av buff. Ansvarlig Aina

c. Miljøringen


”Kurs i forskrift om opprydding i forurenset grunn.”
-

Har fått inn en søknad om støtte til reise.
Vi gir full støtte: 1095 kr.

d. Facebook/Hjemmeside


Facebook bidrar til flere besøkende på hjemmesida i følge Google Analytiks.



Hjemmesida dårligst besøkt av bedriftene. Mer info rundt traineeordningen og
utlysing av stillinger kan være med på å endre dette.

Sak 12 Høstmøtet



Margrete har vært i kontakt med Marte K Tøgersen, stud.rep. Norsk Bergforening, og
ordnet med registrering av studenter som ønsker å delta.



Studentrepresentantene skal stå på stand i pausene. Ansvarlig Silje og Margrete.

Sak 13 NFF-aktiviteter



Se vedlegg 7



Fjellsprengningsdagen 24.-25. nov, Oslo. Bergringen støtter reiseutgifter. Må
markedsføres. Ansvarlig Margrete og Silje

Sak 14 Oppdatering av aktivitetskalender



Legg inn bedriftpresentasjonene som vi planlegger å arrangere i årene framover.
Midten av november og april. Ansvarlig Silje og Margrete

Sak 15 Neste møte



Det nye styret bestemmer tidspunkt for neste møte etter genealforsamlingen.

Sak 16 Eventuelt



Etterlyser forslag til prosjektoppgaver og masteroppgaver innen gruvegeologi fra
bedrifter/industrien. Trenger ca 3-4 oppgaver per år. Sender mail til Bergringens
medlemmer og andre aktuelle bedrifter. Ansvarlig Steinar



Skal legge ut en oversikt over mulige oppgaver på hjemmesida. Ansvarlig Silje og
Margrete.



Forslag til tema for senere møter:
Hvordan skal vi oppnå en god kontakt med industrien. Må finne de rette
kontaktpersonene i hver bedrift.

