
 
 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

Til stede:  Aina Myrvold, Egil Tjåland, Elisabeth Gammelsæter, Gina Bjerkan, Ingvild 

Kalland, Marta Lindberg (skype), Randi Kalskin Ramstad, Vanja Haugsnes, 

 

Forfall:  Helle Ragnete Fyhn Nilsen, Hlynur Gudmundsson, Marit L. Bergsland Hansen 

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  12.12.2018, 11.30-15.00 

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: 

- Send mailen fra Equinor til Egil. 
- Send mail fra Gina videre til Wenke. 

 
Stud-rep:  

- Legg ut referat fra styremøter og generalforsamling på nettsiden 
 (Referat fra generalforsamling sendes ut på nytt snart)  

- Noen flere oppgaver er nevnt i referatet. 

 

Egil:  

- Se på om vi kan finne en ny kontaktperson fra Equinor. 

 
Gina:  

- Send all info hun har om nettside til Aina.  

- Svarer kontaktpersonen for ny nettside med kopi til Aina, Wenke og Randi.  

 

Alle:  

- Mye gode innspill om Bergdagen, dette må vi huske til neste år  



Sak 0. Julelunsj i Kjelhuset 

• Takk for veldig god lunsj 😊  
 
Sak 1. Gjennomgang av hhv. forrige styremøte 7.11 og Generalforsamling 8.11 

•  Styremøte 7. november 2018 

o Stud-rep jobber med å sende inn timeliste. 

o Har gjort litt om fotokonkurranse, mer info kommer senere i dag. 

o Nettsideprosjekt: Gina tatt opp kontakten med de som har vært kontaktet tidligere, 

vi (Gina) sender inn krav spesifikasjoner → de sender pris antydning tilbake. Tenker å 

sette i gang etter nyttår.  Budget på 60 000,- . Vi skal gå gjennom 

kravspesifikasjonene i styret senere i dag.  

o Ingvild har tatt bilder fra bergdagen, men ikke lagt dem ut på facebook.  

o Referat skal legges ut på nettet → Stud-rep ordner dette. 

• Generalforsamling 

o Lurt å ha dette i tilknytning til bergdagen, som vi har. 

o Referat skal legges ut på nettet → Stud-rep ordner dette 

o Mange gode innspill fra bedriftene.  

▪ PC støtte er positivt 

o Promo-filmen fra IGP som er nevnt, er i god gang. 

 
Sak 2. Økonomi 

• Regnskap november 2018  

o Nærmer oss 100 000,- (som budsjettert) i støtte til ekskursjon/møter. 

o PC støtte blir nok litt over budsjett (78 000,-) men det er ikke noe problem.  

o Bergdagen vil komme opp i 15 000,- som budsjettert, flere utgifter kommer 

inn fortløpende.  

o Så langt brukt 326 704,- men det kommer til å bli ca. 100 000,- mer i år. Da er 

vi i nærheten av det vi har budsjettert med.  

• Budsjett for 2019 

o Økt inntekter fra medlemsavgift.  

o Dekker nå også reiseutgifter til møter/ekskursjoner, har derfor økt budsjettet 

med 50 000,- 

o Ny hjemmeside ligger under rekrutering, håper det blir ordnet i år.  

• Stud-rep. må fremdeles bli bedre på å sende inn timer.  

• Ekstra reisestøtte er blitt benyttet seg av. (Bra) 

• Det virker som det funker bra at veileder gir godkjenning til ekskursjoner og møter 

som studenter vil dra på. (som vi vedtok forrige møte). 

• Kontaktpersonen i Equinor har byttet stilling, fikk svar på mail at vi må finne en 

annen kontaktperson. Aina sender denne mailen til Egil, han ser på om vi kan finne 

en ny kontaktperson fra Equinor.  

o Fikk samme respons når vi inviterte til bergdagen.  

• Økonomi ansvarlig har delt opp utgiftsposten «Rekrutering/Bergprisen» i 

«Bergprisen» og «rekruttering», som foreslått på Generalforsamling. 

 



Sak 3. Oppsummering av gjennomføring av Bergdagen  

• Aina har snakket med Wenke som hadde ansvaret for gjennomføring av bergdagen. 

• Ca. 130 studenter kom i år. Det er ganske vanlig antall.  

• Bra organisert 😊  

• Wenke har lagt inn all info om bergdagen; det ligger i en mappe på sharepoint. 

• Bergprisene har blitt utbetalt. 

• Online påmelding av bergdagen:  

o Dette var nytt fra i år.  

o Veldig arbeidsbesparende og oversiktlig med online påmelding. 

o Et problem; personen som opprettet dette var ikke tilstede under og før 

bergdagen. 

o Elisabeth fr norsk bergindustri savnet en bekreftelse etter påmelding på nett. 

→ Må fikse at bedriftene får en tilbakemelding 

o Stud-rep fikk ikke oversikt over hvilke bedrifter som var interessert i å være 

med på bedpress. 

▪ Dersom noen bedrifter er interessert i bed pres. bør stud-rep ringe og 

verifisere.  

• Hvordan få studentene mer aktive og komme bort til standene?  

(Erfaring er at studentene er beskjedene; de kommer ikke bort) 

o Kanskje speed dating er en mulighet (strukturert mingling)  

o Åpen løsning (som vi har det nå) er også en god løsning, mange studenter 

ønsker å se hvilke muligheter som finnes, få oversikt. 

o Kan være en løsning hvor man kombinerer åpen løsning med strukturert 

mingling → Noe å tenke på til neste år   

o I online dokument bør bedriftene skrive om de har masteroppg. / 

sommerjobber / jobber.  

▪ Elevene får en oversikt over hvilke bedrifter som har oppgaver/jobber  

→ Noe å tenke på til neste år   

o Burde hatt kart over bedriftene, hvem er her, hvor etc.  som studentene får. 

→ Noe å tenke på til neste år    

• Neste år blir det nye lokaler, det blir spennende 

o Bergdagen bør fortsette å være i november  

o Bør få trykt opp plakater til bergdagen → Noe å tenke på til neste år    

o Kan promotere det litt mer, få inspirasjon fra andre steder (petroleumsdagen) 

→ Noe å tenke på til neste år    

 

  



Sak 4. Nytt fra studentene 

•  Bergdagen  

o Godt oppmøte (over 130 studenter)  

o Bra med bedpress før bergdagen  

▪ 35 studenter møtte opp 

o Gode tilbakemeldinger fra studenter  

• Fjellsprengeren  

o Godt oppmøte (19 studenter)  

• Fotokonkurranse  

o Plakat  

▪ Det bør spesifiseres at det er for geologi studenter → stud-rep 

▪ Bør ha med en 3. plass à 1000,- → stud-rep 

▪ Godkjent fra styret 

o Varighet 

▪ Vinner bør avgjøres / besluttes i styremøtet i vår → stud-rep tar 

ansvar for dette?  

▪ Når skal vi bestemme varigheten?  

▪ Når skal den publiseres? 

• Ny stud-rep skal finnes 

o Januar → stud-rep 

• Kravspesifikasjoner til ny nettside:  

o Gina har et dokument med informasjon  

▪ Ser bra ut. 

▪ Bør ha lenker til utlysninger (ledige stillinger) på fremsiden.  

o Aina og Wenke bør være kontaktperson → Gina sender all info hun har om 

nettside til Aina. Aina sender videre til Wenke.  

Gina svarer kontaktpersonen med kopi til Aina, Wenke og Randi.  

o Vil implementere søknadskjema på nettsiden.  

 
Sak 5. Planlegging av aktiviteter for 2019, ekskursjon? 

• Bør ha en strategi diskusjon på et styremøte  

• Møteplan:  
o 9. Mai 2019 (10-14) – bildeavstemning  
o 12. September (10-14) 
o 12. November – Styremøte (10-14)  
o 13. November – Generalforsamling (12-13) + Bergdagen (14-17) 
o 12. Desember – Oppsummering og julelunsj (11.30-15) 

• Ansette en ny stud-rep - januar 

• 2. klasse infomøte → stud-rep 
o Marit har vært med på dette før, det er en god oppstart for ny representant. 

• Ekskursjon→ stud-rep 
o Noen bedrifter som er interessant? Må være noen lærere som kan være med  

▪ Stinar Ellefmo har vært med tidligere – kontakte han?  
o Åpne for flere enn andre klassinger?  



 
Sak 6. Eventuelt 

• Status på trainee ordning fra Norsk Bergindustri  
o Lavt søkertall – hvorfor?  

▪ Kullstørrelse (som er lav) kan være en mulig årsak.  

• Strukturerer agenda mer  
o Sendes ut en ukes tid i forkant.  

 
 
 
 

Ginas siste møte 
Takk for super innsats!! 

😊  


