
 

 
 
Møtereferat fra Bergringens styremøte 

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

Helene Laurin Rosmo, Henrik Eilert Aas og Eli Tho Holen(via teams) 

Forfall: Hlynur Gudmundsson og Marzena Ewa Grindal. 

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  22.09.2021, 09.00-11.00 

Møtested:  Møterom 162, PTS Paviljong 

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: 

- Lage powerpoint som benyttes til VGS-besøk, samt reklamere for at det er mulig å 

søke støtte til dette. 

- Formulere en e-post til bedrifter angående sommerjobber. 

- Henrik skal finne ut hva NFF ønsker støtte til, hvordan dette er blitt gjort tidligere og 

om det er relevant for oss å støtte dette arrangementet direkte til organisasjon, eller 

støtte enkeltstudenter som deltar. 

- Det er viktig å få fram at Bergringen kan gi pengestøtte ved deltakelse på 

bransjerelaterte arrangementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styremøte i Bergringen 22.sep 2021 
 

 

1. Velkommen  

Det ønskes velkommen ved Charlie Lie. Litt tekniske problemer med oppkobling av 

teams. Det er hyggelig å endelig ha et fysisk møte.  

 

2. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte  

- Henrik har prøvd å kontakte bedriftene via e-post, men ikke fått noen svar. 

- 19 studenter har benyttet seg av it-støtteordningen.  

- Med tanke på å søke om støtte til VGS besøk, har Henrik har vært i kontakt med Jon 

Are. Jon Are har bilder vi kan benytte i en slik presentasjon, men har ikke en 

fullverdig powerpoint til dette formål. Vi må lage denne standardiserte powerpointen, 

samt promotere for tilbudet om VGS-besøk. 

- Det er ordnet slik at vi får e-mail fra post@bergringen.no, men når vi svarer på mail 

blir det sendt fra den gamle g-mailen. Google disk er en av plattformene som er 

knyttet til den gamle g-mailen vår. Planen er å flytte alle dokumenter fra google disk 

til teams.  

 

3. Ting til avgjørelse:  

a) Stand/presentasjon av Bergringen på Høstmøtet til Norsk Bergforening/Norsk 

Bergindustri, 20.10 i Lerkendal hotell, Trondheim. 

(https://www.norskbergindustri.no/arrangementer/20212/hostmote-2021/) 

- Det er rekordmange påmeldte. Det er få plasser igjen før maks antall deltakere er 

nådd. Bergringen stiller med stand hvor Henrik, Helene og Amanda stiller som 

representanter.  

 

b) Spørreundersøkelse/sende mail til bedrifter med tanke på sommerjobber.  

- Viktig å vise interesse ved å kontakte bedrifter angående sommerjobber. Dette får 

også i gang tankeprosessen ute hos bedrifter slik at de kan legge mer til rette for 

sommerjobber. Helene formulerer en e-post til bedrifter (studrep) 

 

c) Generalsamling & Bergdagen: torsdag, 18.11.2021. 

- I fjor ble generalforsamling holdt via teams. I år ønsker vi fysisk samling.  

- Generalforsamling er ofte praktisert samme dag som Bergdagen, men ved et 

tidligere klokkeslett. Bergdagen er ofte i tidsrommet 14.00-17.00.  

Det må bookes rom til generalforsamling. Bergdagen må ha dialog med tanke på 

bruk av oppredningslaboratoriet.  
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4. Vurderingskriterier til Bergpris 

-Studentenes oppgaver som er nominert har allerede vært gjennom sensur i henhold til 

IV fakultets eller IGB sitt sensurskjema og fått toppkarakter. Kriterier til Bergprisen 

bør knyttes mer mot Bergringens formål. 

  

Forslag til kriterier Bergprisen, utkast 1: 

• Samarbeid(30%) med industrien. 

• Miljømessige, samfunnsmessige og etiske forhold (15%) er beskrevet og 

diskutert i oppgaven. 

• Innovasjon / utvikling (30%): Utprøving av nye metoder og teknologier i 

oppgaven. 

• Forskning (15%): Potensial for å utvikle mastergradsarbeidet videre til PhD og 

forskning. 

• Annet (?%) 

 

Universitetenes krav er ganske generelle. Dette er snakk om «superoppgaver» som 

skal skilles fra hverandre. Teoretiske oppgaver kan dessverre falle lengre ned på lista 

fordi det ikke rettes nok mot «samarbeid med industrien», men stiller sterkere på 

punktet: «innovasjon og utvikling».  

 

Forslag til endring på prosentvis vektlegging: 

• Samarbeid(20%) med industrien. 

• Miljømessige, samfunnsmessige og etiske forhold (10%) er beskrevet og 

diskutert i oppgaven. 

• Innovasjon / utvikling (40%): Utprøving av nye metoder og teknologier i 

oppgaven. 

• Forskning (20%): Potensial for å utvikle mastergradsarbeidet videre til PhD og 

forskning. 

• Annet (10%): X-faktor(som er vanskelig å definere/faller utenfor de resterende 

punktene) 

- NFF lurer på om Bergringen gir støtte til bransjekveld(foreløpig dato 20.okt)?  

Målgruppen er studenter. Henrik skal finne ut hva de ønsker støtte til, hvordan dette er 

blitt gjort før (studrep). I utgangspunktet bruker ikke slike arrangementer å få støtte fra 

Bergringen, men studentene som skal delta på arrangementet får spons.  

Budsjettert som «støtte til ekskursjoner/møter».  

 

- Det skal nevnes at det er viktig at man informere studentene godt om at det er mulig 

å delta på disse fysiske bransjekveldene og seminarer generelt. Det er viktig å få fram 

at Bergringen kan gi pengestøtte ved deltakelse på slike arrangementer.(studrep) 

Charlie, i samråd med styret i Bergringen tar beslutningen om arrangementene er 

relevante nok for å få støtte.  

 

 

 

 



5. Regnskap  

- Søknader om støtte sendes til Marzena. 

 

- Posten som er budsjettert til å bruke på seminarstøtte er ikke benyttet enda, da det 

ikke har vært noen som har søkt. Utover høsten vil denne kategorien bli mer brukt 

fordi det arrangeres blant annet Høstmøte, NFF sin bransjekveld og lignende. 

 

- Ser ut til at regningen til Graduateland ikke er lagt inn i regnskaper/betalt.  

 

- Bedre balanse mellom budsjett og regnskap i år enn i fjor. Regnskapet ser greit ut. 

Satser på enda bedre balanse til neste år. 

 

6. Eventuelt 

Antall nye studenter 2021: 

Geologi bachelor (3-år): 43 

Geologi master (2-år): 24  

Tekniske geofag (5-år): 43 (40 oppmøtet til Teknostart) 

God oppslutning på studieplassene ved instituttet. 

 

7. Neste styremøtedato: Julestyremøte med julelunsj? 

Dato for julestyremøte: 08.12.21, kl09.15-11.15. Deretter julelunsj fra 11.30 ved hotell 

Scandic Lerkendal. 


