
 
 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

 

Til stede:  Randi Kalskin Ramstad (Leder og representant for Asplan Viak), 

Hlynur Gudmundsson (Bransjerepresentant fra Statens Vegvesen), 

Agnes Raaness (Bransjerepresentant fra NGU), 

Egil Tjåland (Representant fra IGP),  

Lisbeth Hultmann (Representant fra IGP), 

Ingrid Skjønborg (Student representant og Observatør fra NFF),  

Henrik Aas (Student representant) 

Eli Tho Holen (Observatør fra Norsk Bergindustri),  

Marzena Ewa Grindal (Regnskapsfører / kasserer),  

Vanja Haugsnes (Sekretær) 

Forfall:   

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  04.12.2020, 09.00-11.00 

Møtested:  Teams 

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. 

 

  



Velkommen til styremøte i Bergringen fredag 4. desember 2020 
 
 

Ny regnskapsfører - Marzena Ewa Grindal, fra IGP – Velkommen! 
 
 
 
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 7.5.2020. 
 

• Ingrid har blitt NFF representant  

• Forslag til medlemsbedrifter – Disse må kontaktes   

o Norsk bergmekanikk gruppe  

o Sydvaranger AS (Kontakt Thomas Bækø) 

o Sunnfjord Geo center AS 

o Geovita AS (Kontakt Torbjørn Johansen)  

• Hlynur og Randi er i bergpriskomiteen, de må lese gjennom masteroppgavene før bergdagen 
(som avholdes i fab/mars 2021) 

 
2. Gjennomgang av årsberetning 2019 
 

• Må rettes opp:  
o Det står i årsberetningen for 2019 at Randi er avtroppende leder, det stemmer ikke 
o Bunntekst må oppdateres:  

▪ post@bergringen.no virker ikke  
▪ Adresse og telefonnummer er feil 

 

• Franzefoss pukk er ikke lengre medlem  

• Asplan Viak og Feiring er blitt nye medlemmer! 
 

• Til neste år:  
o Bør ha et styremøte før årsberetningen ferdigstilles  
o Lisbeth tar ansvar for årsberetningen  

 
 

 
 
3. Gjennomgang av presentasjonen til Generalforsamlingen 
 

• Møteleder – Randi 

• Referent – Vanja  

• Ny leder (Randi slutter til våren) – Charlie Li stiller til valg som leder 

• Hlynur stiller til gjenvalg  

 
4. Nytt fra studentene – Ingrid og Henrik 
 

• Avlyst i 2020: Informasjonsmøte for 2. klasse tekniske geofag 

• Avlyst i 2020: Hovedekskursjon  

• Avlyst i 2020: Informasjonsmøte til 1. klasse  

• 20 søknader til PC-støtte 

mailto:post@bergringen.no


5. Planlegging av heldigital Bergdagen på nyåret 

• Planlegger å organisere en digital bergdag i feb/mars 2021 

• Vært i kontakt med representant fra Graduate land, dette virker som en god plattform  
o Kostnad ca. 70 000,- for 25 bedrifter og 5 bedriftspresentasjoner.  
o Tar ca 3 mnd å organisere dette 
o Dette kan brukes som en god rekruterings mulighet for å få nye medlemsbedrifter  

▪ Snakk med Jon Are Nilsen om å lage en promovideo  

• Tidlig i januar bør denne lages 
▪ Dele på linkedin og andre sosiale medier  

o Vedtatt å benytte graduate land 
▪ Vi må lage avtale med Graduate land  

 
  
6.      Eventuelt 

• Ny studentrepresentant (Ingrid slutter til våren)  

• Ny sekretær (Vanja slutter til våren)  

• PC støtte: 
o Omformulere støtten til «støtte til IT utstyr» 

▪ Åpne for at man kan søke støtte til annet utstyr man trenger 
▪ Støtte halvparten av PC med tak på 5000,-  
▪ Støtte annet IT-utstyr til hjemmekontor eller lesesal, vurdere hver sak om 

det er rimelige søknader    
o Åpne for 1 og 2 klasse også 

• Innspill: Mer seriøst med en epost som ikke er gmail.com 
o Se på andre «ringer» hvordan de har løst dette.   

 


