
 

 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

Til stede:  Charlie Chunlin Li, Agnes Raaness, Egil Tjåland, Amanda Solli Eide,  

Helene Laurin Rosmo, Henrik Eilert Aas. 

Forfall: Hlynur Gudmundsson, Marzena Ewa Grindal. 

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  21.05.2021, 09.00-11.00 

Møtested:  Teams 

Referent: Amanda Solli Eide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Stud-rep: 

- Legge ut referat for 2020 på nettsida, samt bytte ut Ingrid Skjønborg sin kontaktinfo 

med Helene Laurin Rosmo(under «Kontakt» i menyen) 

- Kontakte bedriftene som er nevnt i referatet. 

- Endre utforming av tekst for IT-støtte. 

- Sette i gang rekrutteringstiltak:  

Studenter kan søke om midler for å dra til sine VGS og presentere studiene sine. 

- Bruk av ny mailadresse, kontakt Knut Olav Solem om hvordan man kan gjøre 

overgangen til ny e-postadresse enkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styremøte i Bergringen 21.mai 2021 

 

1. Velkommen 

• Charlie ønsker velkommen til møtet og til de nye medlemmene. 

2. Nye medlemmer (Amanda og Helene) 

• De nye styremedlemmene presenterer seg. 

3. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 04.12.2020 

• Henrik tar over som NFF- representant 

• Forslag til medlemsbedrifter – Disse må kontaktes (stud-rep) 

- Norsk bergmekanikk gruppe  

- Sydvaranger AS (Kontakt Thomas Bækø) 

- Sunnfjord Geo center AS 

- Geovita AS (Kontakt Torbjørn Johansen)  

• Gjennomgang av årsberetning 2019: 

- Adresse og telefonnummer er rettet opp i på nettsiden. 

 

4. Oppsummering fra Bergdagen 

• Brukte plattformen, Graduateland, til å gjennomføre bergdagen. 

• 19 bedrifter og 118 studenter deltok.  

• Ingen tekniske problemer underveis.  

• Studenter utrykker at de er veldig fornøyde med opplegget. 

Det skal nevnes at det ble litt høyere terskel for å booke seg et speedintervju 

enn å mingle med bedrifter på stand.  

• Noe misnøye fra enkelte bedrifter hvor det ble lite studentaktivitet.  

Det var vanskelig å nå ut til studentene utenom bedriftspresentasjonene, da 

profilene de hadde laget ikke gav mulighet for å angi studieretning og spesifikk 

kompetanse. (Dette er gitt tilbakemelding på til Graduateland) 

• Tilbakemelding fra bedrifter om at det var vanskelig å få inntrykk av hvor 

mange studenter som faktisk var på bedriftspresentasjonene. 

• Bra gjennomført første digitale bergdagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. IT -støtte (2.klasse søknader?) 

• Endre slik at IT-støtten kan brukes av 1.- og 2.klasse også.  

• Begrunnelse for at støtten bare har vært for 3.-5.klasse er at man skal sikre seg 

at de som får støtte, i større grad blir værende, og fullfører studiet. Flere 

studenter bytter studie i løpet av de første 2 årene. 

• Utvider frist for søking av støtte slik at de som anskaffer seg IT-utstyr de to 

første årene av studiet, kan få støtte når de er begynt i 3.klasse. (Her må det 

søkes og legges ved dokumentasjon på kjøp som vanlig) 

Setning: «Hver enkelte søknad vil bli vurdert som rimelig», strykes fra 

opprinnelig tekst. 

(Henrik) 

6. Jobbutlysninger (hva skal inkluderes?) 

• Skal bergringen spre info for bedrifter som ikke er medlem? 

- Som medlem er dette en av fordelen bergringen gir deg, dermed ser 

ikke styret noe hensikt i å la ikke-medlems-bedrifter få disse godene. 

 

7. Regnskap 

 

• Gjennomgang av budsjett og regnskap så langt i 2021 

• Kan markedsføre mer om IT-støtte 

• Forslag til rekrutteringstiltak: Studenter kan søke om midler for å dra til sine 

VGS og presentere studiene sine.  

- Avgrenser dette til 3.-5.klasse fordi man da har litt mer kunnskap om studiet. 

- Sponer transport inntil 5000kr.  

- Dokumentasjon av reiseutgifter, samt at man har gjennomført presentasjon er 

nødvendig for å få støtte.  

- Det må lages en mal på presentasjon for å sikre god kvalitet på 

gjennomføringene.   

- Kontakte Jon Are Nilsen(kommunikasjonsrådgiver ved instituttet) som kan 

hjelpe å lage mal (Henrik)  

8. Eventuelt 

• Bergringen bør ha felles epostadresse:  

- Snakk med Knut Olav Solem om hvordan man kan gjøre overgangen til ny e-

postadresse enkel.(Henrik) 

- Vedtar, post@bergringen.no som ny adresse 

• Både Tekniske Geofag og Geologi er populære studier i år også. 

• Kommende møter:  

- onsdag 22.07.21, kl: 09.00-11.00 

- torsdag 18.11.21, Generalforsamling & Bergdagen. 
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