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BERGRINGEN – STYRETS BERETNING 2007 
 

Styret har i perioden bestått av: 
 
Terje Malvik, IGB: Leder 
Elisabeth Gammelsæter, PGL 
Tom Heldal, SIL 
Helge Rushfeldt, BIL 
Morten Hagen Johansen, studrepr. 
Kenneth Haraldseth studrepr. (etter Kristine Thorsen) 
Vararepresentant Per Helge Fredheim 
 
Kassererfunksjonen har vært opprettholdt av Aina Myrvold, Institutt for geologi og 
bergteknikk (IGB). 
Sekretærfunksjonen er blitt ivaretatt av Wenche Wilhelmsen. 
Revisjon: Bergmester Per Zakken Brekke. 
 
Det er avholdt to styremøter, 30. mai og 10. desember. Begge ved IGB. Det har i tillegg vært 
kontakt via telefon og e-post. Studieprogramsekretær Marit Snilsberg er invitert til 
styremøtene som observatør. 
 
Etter to år uten medlemskontingentinnkreving ble Bergringens medlemmer invitert til å 
innbetale medlemskontingent i 2007. Det ga 336.000 kr. i medlemskontingent. For nærmere 
detaljer om økonomi vises til vedlagte regnskap. Det vil også bli innkrevd kontingent for 
2008. 
 
 
Aktiviteter i 2007: 
Hjemmeside. 
Hjemmesiden  www@bergringen.no, driftes av studentene og gir informasjon om Bergringen. 
Den interaktive delen benyttes til sommerjobbtilbud og søk. I 2007 ble 16 sommerjobber lagt 
ut. Hjemmesiden er et viktig kontaktskapende virkemiddel men er krevende for studentene å 
drifte. Opplegget med sommerjobber videreføres i 2008. Det er viktig at bedriftene benytter 
muligheten. Spesielt gjelder det også å ha tilbud til studenter i lavere årskull hvor det nå er 
svært mange studenter.  
 
 
Studentstøtte 
Bergringen gir støtte til studenter så de kan delta på møter, ekskursjoner og konferanser. I 
2007 har 19 studenter fått støtte til deltakelse på Vårmøtet, Høstmøtet og 
Fjellsprengningskonferansen. 11 studenter har fått støtte til Ekskursjon til Svalbard. 



 2

Bergstuderendes Forening har fått støtte. Vi har også støttet en student som har deltatt på 
Malmkurs i Åbo. I tillegg er det gitt PC-støtte til 7 studenter. 
Samlet støtte til studenter i 2007 utgjør kr 140.772. 
 
Instituttet er støttet med til sammen kr 15.800. I hovedsak til bokkjøp/software og reiser. 
 
Rekrutteringstiltak 
Den 15. mars i år arrangerte Bergringen og IGB bedriftsdagen for andre gang der bedrifter 
kan møte studentene i alle klassene. Først og fremst var denne dagen tenkt som et 
rekrutteringsforum før studentene velger studieretning etter 2. klasse. Men slik dagen arter seg 
er den et kontaktforum for bransjen og alle våre studenter. 17 bedrifter deltok med stand og 
over100 studenter kom innom for å bli kjent med vår bransje. Arrangementet var vellykket og 
blir fulgt opp i 2008.  Vi har konkrete eksempler på at dette er et rekrutteringsfremmende 
tiltak. 
 
Et viktig rekrutteringstiltak er også tilbudet om sommerjobber. 16 sommerjobber ble lagt ut i 
2007. En ønsker tilbakemeldinger fra Bedriftene om erfaringene de har med tiltaket. Ingen 
bedrifter ga tilbakemelding i 2007.   
 
 
Studentrekruttering - status 
Antall studenter i 3 – 5 klasse er lavt med under 10 studenter i hvert kull i Teknisk Geologi. 
Det vil derfor i to til tre år framover være for liten tilgang på kandidater. Studentantallet i 1. 
og 2. klassen er høyt og det er håp om at flere vil velge Teknisk Geologi ved vårens 
studieretningsvalg. Bedriftsdagen vil være et virkemiddel for å oppnå dette. 
 
Oversikt over antall studenter.: 
1.klasse 116  
2.klasse 93 
3.klasse teknisk geologi 8 
4.klasse teknisk geologi 7 
5.klasse teknisk geologi 7 
 
Geologi 54 BSc 54 
Geologi 8 MSc 
 
 
11 studenter (studenter fra 3. og 4. klasse Teknisk geologi) ) ble støttet til en ekskursjon til 
Svalbard høsten  2007. Også SNSK bidro økonomisk til ekskursjonen. Bedriftsekskursjoner 
er populære. Dette er et tilbud som vil bli forsøkt videreført mot andre bedrifter med 
delfinansiering av Bergringen. 
 
Fra og med opptaket høsten 2008 er det opprettet en egen studieretning Tekniske Geofag for 
landbaserte næringer ved at studieprogrammet Geofag og petroleumsteknologi ble delt i to. 
Dette ble gjort for å frigjøre opptaket for landbasert bransje fra oljeindustrien. 
Markedsføringen kan bli mer fokusert og bli løftet opp på et høyere nivå. Det krever 
oppslutning av alle aktuelle bransjer.  Bergringens rolle vil bli diskutert, men i første omgang 
er det bestemt å støtte en rekrutteringsvideo til det nye studieprogrammet med kr. 150.000. 
 
En er også av fakultetet gitt i oppgave å utrede ”Bergstudiet i framtida”.  
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Medlemstall: 
Følgende medlemmer betalte kontingent i 2007. 

• Amrock J.V AS 
• Bergindustriens Landsammenslutning (BIL) 
• Franzefoss Pukk A/S 
• Franzefoss Kalk A/S 
• Hammerfall Dolomitt A/S 
• Hustadkalk A/S 
• Hustadmarmor A/S 
• Multiconsult AS, avd. NOTEBY 
• Norcem A/S 
• Norconsult 
• North Cape Minerals A/S 
• Norwegian Talc A/S 
• Oster Pukk og Sand A/S 
• Pon Equipment AS (Cat) 
• Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) 
• Rana Gruber A/S 
• Sandvik Tamrock A/S 
• Steinindustriens Landssammenslutning (SIL) 
• Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
• Titania A/S 
• Verdalskalk 

Sted, dato       Sted, dato 
 
 
Terje Malvik (leder), IGB     Elisabeth Gammelsæter, PGL 
 
 
 
 
Sted, dato       Sted, dato 
 
 
Tom Heldal SIL      Helge Rushfeldt, BIL 
 
 
 
 
Sted, dato       Sted, dato 
 
 
Morten Hagen Johansen, student    Kenneth Haraldseth, student 


