
 
 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

Til stede:  Aina Myrvold, Egil Tjåland, Gina Bjerkan, Helle Ragnete Fyhn Nilsen, 

Krishna Panthi, Marit L. Bergsland Hansen, Vanja Haugsnes, Ingvild Kalland, 

Hlynur Gudmundsson, Elisabeth Gammelsæter, Randi Kalskin Ramstad 

Forfall:   Marta Lindberg 

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  07.11.2018, 13.00-15.30 

Møtested:  IGP, møterom Bergkrystallen (202) 

Referent:  Vanja Haugsnes 

 

 

 

 

 

 

 

Bergringens hovedmål er: 

 

Hovedmål 1 – Øke søkningen og interessen for utdanning innen bergfag. 

 

Hovedmål 2 – Bidra til en tett relasjon mellom IGP, studenter og bergindustrien. 

 

Hovedmål 3 – Bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien. 

 

  



Gjøremål: 
 
Aina 

- Sett inn tall på opptaksrammer til geo.real og geo.master 

 
Stud. rep:  

- Send inn timelister, helst månedlig 
- Fiks fotokonkurranse  

 
Gina:  

- Lag liste med hvordan vi ligger an i ny-nettside-prosjektet, til de som overtar dette. 

 
Krishna 

- Legg inn Årsberetningen for 2017 og bilder av det nye geo-bygget i 

generalforsamlings pp. 

 

Egil  

- Send bilder av det nye geo-bygget til Krishna 

 

Ingvild: 

- Ansvar for fotografering under bergdagen 

- Send mail til Emil Solbakken, hør om han er interessert i å være med i geologi filmen 

 
  



Sak 1. Gjennomgang av forrige styremøte (22.08.18) 

•  Startet planlegging av bergdagen, fastsatte dato for Bergdagen. 

• Ingen kommentarer utover dette. 

 

Sak 2. Velkommen 

•  Kort gjennomgang av hvem alle i styret er.  

o Aina Myrvold - IGP, økonomi ansvarlig 

o Egil Tjåland – IGP  

o Gina Bjerkan – Stud. rep. 

o Helle Ragnete Fyhn Nilsen – Observatør fra NFF 

o Krishna Panthi - IGP, Styreleder men går av nå 

o Marit L. Bergsland Hansen – Stud. rep. 

o Vanja Haugsnes - Sekretær 

o Ingvild Kalland – Overtatt for Øystein Gjermshusengen - IGP 

o Hlynur Gudmundsson – Bransje representant, fra Vegvesenet 

o Elisabeth Gammelsæter - Observatør fra Norsk bergindustri, overtatt for Olav 

Hallset 

o Randi Kalskin Ramstad – IGP, ny i Bergringen, stiller til valg som styreleder på 

generalforsamlingen i morgen.  

 
Sak 3. Budsjett for 2018 og 2019 

Budsjett med endringene er vedlagt referatet.  

• Budsjett for 2019 er ganske likt som for 2018. 

• Hadde igjen penger fra 2017, fordi det var flere søknader som ble flyttet over og behandlet i 

2018.  

• Stud. rep. har tatt over saksbehandling, derfor er det mindre lønn til sekretariat og mer til 

stud. rep. → dette funker fint 

• Støtte til ekskursjon etc. vil nok overskrides i 2018, men det er andre utgiftsposter som 

gjerne ikke blir brukt opp. 

• Hoved ekskursjon: 15 geologi og 22 tek.  geo. Alle elever får 1500,- = 55 000, → endrer 

budsjett 2019 til 55 000,-  

o I fjor ble det problemer fordi utbetalingene sto fra NTNU, samme som fra fakultetet. 

Studentene ble da forvirret og mente de ikke hadde fått penger fra Bergringen.  

• PC støtte vil nok overskrides i 2018, fordi det er litt etterslep fra 2017. 

• Til stud rep: Send inn timeliste senest november.  

o Det bør heller sendes inn hver måned.  

• 40 000,- til bergprisen i år, fordi vi deler ut for to år.  

• Utfakturering kommer i løpet av november 

o På bok 298 000,- pr. i dag. Det blir litt mer på bok etter utfakturering for 2018.  

  



• For 2019:  

o Utgangspunkt fra 2018 

o Kan være mer raus med reise/ekskursjon til studenter  

o Bør ha et tak for utbetaling for hver reisestøtte.  

▪ Det er lettere å forholde seg til 

▪ Vedtatt: tak på inntil 1000,- på reise.  

o Dekker deltakeravgifter også  

▪ Dersom det ikke er «standardkurs» bør det være referanse fra veileder.  

▪ Bør være en begrunnet søknad til kurs → det er det.  

▪ Vedtatt: Vi støtter også hallingball og juleavslutninger  

▪ Kriterier for PC støtte – Kviteringen MÅ stå i søker sitt navn.  

▪ Bør ha en tidsavgrensning for innsending av kvitteringer / søknader. 

• En måned?  

▪ Det er viktig at studenter hører med arrangører om studentpriser, det er de 

ofte villige til å gi  

o Øke støtte til ekskursjoner fra 100 000 til 150 000. 

o Hjemmesiden har stoppet litt opp, det blir ikke hjemmeside i 2018, budsjett for dette 

flyttes til neste år.  

▪ → Proffe selskaper (Digispace) vil ha nettsiden i sitt eget system. Dette vil gi 

et månedlig beløp.   

• 20-60 000,- for oppstart 2-4 uker å sette opp.  

• 2-3000,- pr år  

▪ Vil bytte fra dreamweaver til Wordpress.  

▪ Gina er ikke her til sommeren, kan lage en liste med info om ny-nettside-

prosjektet. 

▪ Nye bilder til nettside: Vi bør ha rettighetene til bildene. Det er en del bilder 

på hjemmesiden (IGP) som er våre, her er det fine bilder. Bilder fra 

ekskursjon er bra.  

▪ Dersom det er privatpersoners bilder må vi kjøpe rettighetene.  

• Fotokonkurranse! Vinner får bildene brukt på hjemmesiden og en 

pengesum.   

o 1. premie: 5000,- 

o 2. premie 2000,-  

• Stud.rep. fikser dette 

▪ Digispace virker bra. 

o Dersom vi bruker alt på budsjett fra 2018 har vi igjen ca. 500 000,- på bok. 

▪ Har satt opp 406 000 i budsjett for 2019, da begynner vi å spise av det vi har 

på bok. Men det er ikke noe poeng å ha masse penger på bok.  

• Honorar til styreleder?   

o Greit for å rekruttere interesserte til å være styreleder.  

o Men bergringen er ganske liten  

o Men bergringen er for studentene, kanskje bedre å bruke pengene på studentene.  

o Vedtatt: Det blir ikke gitt noe honorar til leder pr. nå. Men greit å få det luftet.   

• Årsberetning for 2017: 

o Instituttene ble slått sammen 2017 

o Fått opptaksrammer økt til 40 studenter.  

▪ Sett inn tall på opptaksrammer til geo.real og geo.master. – Aina  

o Se vedlagt Årsberetning 



Sak 4. Generalforsmaling 08.11.18 (12:15-13:30) 

• Alle medlemmer er inviter  

• Agenda:  

o Møteleder og referent 

o Godkjenning av innkalling 

o Status pr. 2018  

▪ Styret 2018 

▪ Medlemsstatus 2018 

▪ Bedriftsdeltakelse for bergdagen  

▪ Aktiviteter i regi av bergringen i 2018  

▪ Regnsakp  

▪ Planer for 2019 

▪ Styret status / Endringer i styret  

o Eventuelt  

• Legg inn Årsberetningen for 2017 – Krishna 

• Legg inn bilde av nye geo-bygget – Egil sender til Krishna 

 

 

Sak 5. Bergprisen 2017 og 2018 

• Mange gode representanter!  

• Tilbakemelding fra komiteen: Bergringens styre bør lage noen klare retningslinjer / 

kriterier for å bedømme de ulike oppgavene. Se under: 

• Forslag: De i komiteen lager et utkast til kriterier som blir gjennomgått på neste 

møte.  

Tilbakemeldinger fra komiteen: 

 



 

 

 
 
Sak 6. Bergdagen 

• 21 stands hvor 19 er industripartnere  

• Oppredningsalen er klar 

• Annonse av åpning av det nye bygget skal vi ha 

• Ansvar for foto i morgen: Ingvild  

• Skal ha en Bergringen stand 

• Skal dele ut diplom til Bergprisen 

 



 

Sak 7. Styremedlemmers status 

 

Rettelse: Elisabeth Gammelsæter  

 
Sak 8. Diverse 

• Bergringens hovedmål: 

o Vi i styret burde ha en strategisk diskusjon hvorvidt disse målene jobbes mot 

▪ IGP laget en Petroleumsfilm i fjor 

• Vil også lage en film om Geologi  

o Vil lage det internt  

• Dersom noen kjenner noen som kan være gode i film  

• Emil Solbakken er geologi student, kan han være inspirerende?  

o Ingvild sender han et spørsmål  

▪ På nettsiden er det ikke så mye info om tuneller og de fleste studenter går ut 

i retning mot tuneller. Få med mer info på nettsiden om dette.  

▪ Får ny egen Kommunikasjonsrådgiver på instituttet. Denne personen kan 

ordne med nettsiden og filmen.  

▪ Hvem skal være med i Bergringen? Er det noe å diskutere?  

• Noen bedrifter er ikke med, som gjerne burde det (NordicMining) –  

• Elisabeth spør Nordic mining og flere dersom hun kommer på flere.  

• Bergringen burde sende ut et skriv (brev) etter bergdagen for 

rekrutering og studentengasjement.  

• Vi har 32 medlemmer pr. nå.  

▪ Til neste år er høstmøte i Trondheim, dette bør Bergringen ha noen tanker 

rundt.  

• Høstmøteprogrammet fastsettes på våren.  

• Høsten 2019 er IGPs nye lokaler ferdig, da bør vi sende en invitasjon 

til bedriftene på høstmøtet,  

• Oppdatere mailinglisten: styret@bergringen.no og bergringen@gmail.com  

mailto:styret@bergringen.no
mailto:bergringen@gmail.com


 

Neste styremøte 12.12.18 klokken 11:30 

Starter med julebuffet på EL kantinen (ca. 1 times lunsj) 

Møtet varer til ca. klokken 15 

 

 

 

 

 

Dette er Krishnas siste styremøte – Takk for en god jobb!! 

 
 


