Møtereferat fra Bergringens styremøte
Til stede:

Marit L. Bergsland Hansen, Randi Kalskin Ramstad, Vanja Haugsnes, Hlynur
Gudmundsson, Ingrid Skjønberg, Eli Tho Holen, Wenche Wilhelmsen, Aina
Myrvold

Forfall:
Gjelder:
Møtetid:
Møtested:
Referent:

Marta Lindberg, Egil Tjåland, Rep fra NFF (under arbeid)
Styremøte
12.11.2019, 10.00-14.00
IGP – Sydområdet PTS paviljong 1. etasje, møterom 172 (443_172)
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.

Velkommen til styremøte i Bergringen 12. November 2019

1.

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 12. september.







2.

Bidrag til Bergstuderendes forening – Randi følger opp
Er den gamle nettsiden fjernet fra alle lenker? – Stud. rep. hører om dette med
Digispace.
Tagg og del alt som Bergringen gjør på sosiale medier
Stud. rep. tar kontakt med representant fra Vegvesenet i forhold til
bedriftsbesøk
Bør fortsette å ha stands under Teknostart
Stud. rep. legger ut annonse om stilling som stud. rep. for Marit, gjennomgår
søkere på nyåret.

Gjennomgang av årsberetning 2018.


3.

Gjennomgang av presentasjonen til Generalforsamlingen 13. november





Vil ha flere masteroppgaver fra industrien
o 2 av bergprisvinnerne er fra industrien – bra!
Agnes Raaness fra NGU foreslås som styrerepresentant i Bergringen.
Legger ut jobbannonser hos alle medlemmer på nettsiden til Bergringen
o Oppfordrer alle medlemsbedrifter å sende info til stud. rep.
o Send til bergringen@gmail.com
Alle må oppdatere hvem som er kontaktperson

Regnskap pr oktober 2019



4.

Nytt fra studentene



5.

Øke budsjett til Bergdagen til neste år
Bergprisen i år blir på 30 000 ikke 20 000 som er budsjettert.

Mer aktiv på Instagram enn tidligere
De som får støtte må sende bilder til Bergringen – stud. rep. oppdaterer dette
på nettsiden
o Send bilde av deg og pc-en du har kjøpt.

Alt klart for Generalforsamling og Bergdagen 13. november?





6.

Forberedelser til Bergdagen (kommunikasjon, gaver, dør, mat, rekvisita,
program, lyd, Bergprisen)
Påmelding til Bergdagen bør komme tidligere neste år (gå gjennom
påmeldinger og følg opp).
Kriterier for Bergprisen utarbeides.

Eventuelt

Nettsiden:






Legger ut reisebrev på nettsiden
Ordne slik at alle søknader går gjennom samme system, gjennom nettsiden
(slik som for pc-støtte) – stud. rep. snakker med Digispace om dette.
Ikke noen begrensning på antall søkere for støtte til konferanser
Lag ny oversikt over medlemsbedriftenes logoer
Noen feil på nettsiden- stud. rep. kontakter Digispace

