Møtereferat fra Bergringens styremøte
Til stede:

Agnes Raaness, Ute Mann, Amanda Solli Eide,
Helene Laurin Rosmo, Henrik Eilert Aas, Lisbeth Hultmann, Eli Tho Holen og
Nicole Renee Fett.

Frafall:
Gjelder:
Møtetid:
Møtested:
Referent:

Hlynur Gudmundsson og Rolf Arne Kleiv.
Styremøte
01.09.2022, 10.00-12.00
Møterom 162, PTS Paviljong
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:
•

Følge opp rekruttering av representant fra bransjen til i komiteen for utvelgelse av
Bergprisen-vinnere (Hlynur Gudmundsson). Amanda Solli Eide hører med Hlynur om
dette er i orden.
• Lage liste over tidligere Bergprisvinnere, samt publisere dette på nettsiden. (Helene
Laurin Rosmo)
• Bestille merch som kan deles ut på stand. (Helene Laurin Rosmo)
• NFF-kontaktes med tanke på befaring. (Henrik Eilert Aas)
• Sette opp «budsjett og regnskapspunkt» som eget punkt på hvert styremøte for å til
enhver tid ha oversikt over hvilke midler som er tilgjengelige. (Agnes Raaness)
• Avklare hvilket rom generalforsamlingen skal være i.
• Finne ut om hele kantina kan brukes som stand-området på Bergdagen. (Henrik Eilert
Aas)

Styremøte i Bergringen 1.sep 2022
1. Velkommen
Det ønsket velkommen ved Agnes Raaness.
2. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Gjennomgang av forrige styremøte ved Helene Laurin Rosmo og Agnes Raaness.
I tillegg informerte Eli Tho Holen mer om et nytt samarbeid med «karrierestart.no»,
samt større prosjekt med å skape samfunnsaksept for bergindustri i Norge.

3. Revisjon av vedtekter (Vedlegg 1):
Noen endringer på formulering og enkelte nye punkter lagt til. Vedtektene legges
fram for godkjenning på generalforsamling.
For å kunne legge fram budsjett på en hensiktsmessig måte, må budsjettet for både
2022 og 2023 legges fram ved neste generalforsamling. På denne måten vil budsjettet
gjelde for året som kommer og ikke året som har vært, slik det har vært praktisert til
nå.
4. Andre saker til avgjørelse:
Det er planlagt å bestille 200 multiskjerf, samt noen nye t-skjorter. T-skjortene har
nokså høy pris, dermed skal Helene Laurin Rosmo se litt på andre muligheter før
bestillingen er endelig.
5. Regnskap og budsjett:
Gjennomgang av regnskap og budsjett ved Nicole Renee Fett.
Spørsmål om hvorfor det ikke faktureres tidligere. Nicole skal sjekke dette.
Det ble diskutert at Bergringen ikke burde sitte igjen med så mye kapital på konto.
Det ble vedtatt å øke støtte til studenter som drar på høstmøte, de årene det ikke er
høstmøte i Trondheim. Maks støtte for transport og hotell ble satt til 3000kr.

6. Eventuelt
Det er under vurdering om standene på Bergdagen skal stå i kantineområdet eller på
P12 og P13. Henrik Eilert Aas finner ut om det i det heletatt er mulig å benytte hele
kantineområdet.

Ute Mann kom med opplysninger om foreløpig antall studenter ved
studieprogrammene. Antallene er listet opp, under:
•
•
•
•

MTTEKGEO 47
MTPETR 31
BGEOL 40
MGEOL 18

7. Neste styremøtedato:
Neste styremøte: torsdag 3.nov på Teams kl. 10.00-11.00.
Bergdagen: torsdag 17.nov 2022. Generalforsamling(10.00-12.00)

