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AGENDA

1. Gjennomgang forrige referat
2. Oppfølgingssaker:
a) Fremtidens bergstudium, hva skjer og får dette konsekvens for Bergringen?
b) Utdeling av Buff... :-) Hvordan skal vi bruke denne?
c) Samarbeid NFF og Miljøringen
3. Status søknadstall/ opptak v/Marit
4. Økonomi v/Aina
5. a)Generalforsamling i Kirkenes, herunder årsrapport, regnskap og valg (vi bør ha
noe promotering i Kirkenes av Bergringen)
b) Elisabeth og Per-Helge på tlf., status trainee-ordningen
6. Studentaktiviteter, herunder 1. klasse presentasjon (samme dag som møte), nye
internettsider mv.
7. Eventuelt

1. Gjennomgang forrige referat


Det bestemmes at utkast til møtereferat skal være ute innen en uke etter
møtet. Endelig referat sendes etter et par dager.
NFF og Miljøringen skulle ta opp evt. medlemskap/observatørrollen i sine
styremøter. Wenche følger opp at vi får svar fra de om hva resultatet blir.
Referatet fra styremøte 18/5 godkjent




2. Oppfølgingssaker:
a) Fremtidens bergstudium, hva skjer og får dette konsekvens for
Bergringen?
Styret ønsker en staus på Fremtidens bergstudium på mail fra Hans Tore
Mikkelsen til Årsmøtet i kirkenes 3. sept.
Ansvarlig: Wenche
b) Utdeling av Buff... :-) Hvordan skal vi bruke denne?
Alle var godt fornøyd med buffen. Vi skal i første omgang bruke den
ved følgende anledninger:
 Til 1. klassene på infomøtet
 Bergdagen
 Stands, taes med til årsmøte
c) Samarbeid NFF og Miljøringen
Wenche sjekker opp om Bergringen er tatt opp i styret til Miljøringen og
NFF.
Bergringen mener det er veldig viktig med samarbeid med Miljøringen
for rekruttering av miljøstudenter. Studentene hører med Randi Grini om
det er mulig å få delta på et styremøte med tanke på et medlemskap for
instituttet. Hører også med andre inst. som har miljølinjer BAT, EPT og
Vann og miljø om de har andre kontakter i bransjen.
Ansvalig: Torgeir og Eivind
3. Status søknadstall/ opptak v/Marit
Se vedlegg





Torgeir og Eivind tar kontakt med de som har svart men ikke møtt
Hører med de som har takket nei hvorfor de har gjort det.
Torgeir hører med Allan ang. redigering av studiebrosjyren
Steinar tar kontakt med inst.leder Mai Britt Mørk etter 9. september ang.
søkertallene.

Ansvarlig: Torgeir,Eivind og Steinar

4. Økonomi v/Aina
Se vedlegg
Utkast til årsrapporten ble gjennomgått. Ferdig endret årsrapport ligger ved.
Årsregnskapet for 2009 ble gjennomgått.
Regnskap pr juli ble gjennomgått. Posten medlemsavgift er skrevne fakturaer
og ikke innbetalt kontingent.
5. a)Generalforsamling i Kirkenes, herunder årsrapport, regnskap og valg
(vi bør ha noe promotering i Kirkenes av Bergringen)
 Innkalling til generalforsamlingen sendes ut.
 Hent inn bekreftelse om Charlie Li fortsetter et år til i styret
Ansvarlig: Wenche
 Torgeir sitter til jul. Eivind et år til. Torgeir og Eivind finner en etterfølger
for Torgeir
Ansvarlig: Torgeir og Eivind
 Helge og Håkon gir beskjed til Elisabeth etter møtet om de stiller til valg
et år til.
 4 studenter drar på møtet, støtte fra Norsk Bergindustri
 Torgeir og Eivind dekkes reise av Bergringen hvis de ønsker å dra. De
undersøker priser.
b) Elisabeth og Per-Helge på tlf., status trainee-ordningen
 Norsk Bergindustri har fått positiv tilbakemelding fra ca 10 bedrifter om
økonomiske støtte til traineeordningen
 Norsk industri har gitt en økonomisk støtte på 300 000 kr. Se vedlegg
for en oversikt over hvilke bedrifter som er med. Det er nå behov for en
prosjektleder. Det er ønskelig at denne skal være fra instituttet pga
instituttes tilknytning til studentene og bransjen. IGB bør ha
arbeidsgiver ansvaret. Det ønskes en person med faglig bakgrunn,
gjerne nyutdannet.
 Prosjektleder jobben blir en 50% stilling. Kan den kombineres med en
forskerstilling på IGB slik at det blir en full stilling?
 Prosjektleder bør også være med i Bergringen, kanskje ha
sekretærjobben.
 Trainee-ordningen bør promoteres blant 3. klasse og nedover allerede
nå.
 Det siktes på at ordningen skal være oppe å gå høsten 2011
 Bergringene er positiv til forslaget. Steinar tar det videre med instituttet
via Rolf Arne Kleiv
Ansvarlig: Steinar

6. Studentaktiviteter, herunder 1. klasse presentasjon (samme dag som
møte), nye internettsider mv.
 4 drar til høstmøte
 Hjemmesida oppdateres. Torgeir og Eivind trenger bilder av alle i styret
til å legge ut
 Infodagen er utsatt til 8. september kl 17:00. pga en uke senere
studiestart. Torgeir og Eivind hører med Kari Moen, Rolf Forbord og
Werner Stefanussen om de kan stille opp. Hører også ”gamle”
studenter som kan å mingle blant studentene etterpå
 Jobbsøkerkurs- skjekk ut kurs gjennom Kaleidoskopet. Forslag på å
kjøre det før Bergdagen i uke 4/5.
Ansvarlig: Torgeir og Eivind

7. Eventuelt
 Neste møte i kompetansekommiteen er 14. sept. Steinar deltar i møtet.
Sender mail til styret ang. saker til møtet

Neste ordinære styremøte bestemmes på Generalforsamlingen

