
 

 

 

 

 

 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

Til stede:  Agnes Raaness, Amanda Solli Eide, Hlynur Gudmundsson, Rolf Arne Kleiv, 

Henrik Eilert Aas, Lisbeth Hultmann og Nicole Renee Fett. 

Frafall: Helene Laurin Rosmo, Eli Tho Holen og Ute Mann. 

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  03.11.2022, kl: 10.00-11.00 

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: 

• Lage liste over tidligere Bergprisvinnere, samt publisere dette på nettsiden. (Helene 

Laurin Rosmo) 

• Vedtekter og årsberetning må sendes ut før generalforsamling. (Henrik Eilert Aas) 

• Sende svar på hvor mange som fikk støtte til å dra på konferanser/møter og til å kjøpe 

it-utstyr i 2021 til Lisbeth, samt foreløpige tall på dette i 2022. (Henrik Eilert Aas) 

• Ferdigstilt og underskrevet regnskap for 2021 må sendes til Lisbeth. (Nicole Renee 

Fett) 

• Sende oppdatert liste over hvem som er medlemsbedrifter til Lisbeth. (Nicole Renee 

Fett) 

• Budsjett og regnskap for 2022 legges ut i Teams-kanalen. (Nicole Renee Fett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styremøte i Bergringen 3. nov 2022 
1. Velkommen  

Det ble ønsket velkommen ved Agnes Raaness.  

 

2. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte  

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte ved Amanda Solli Eide. 

 

Kommentarer til gjøremål fra forrige styremøte: 

- Marte Kristine Tøgersen(Titania) er valgt til å være det 4. 

medlemmet i komiteen for å velge Bergprisen-vinner.  

- Helene har bestilt buffer og t-skjorter med Bergringen-logo.  

- Generalforsamling gjennomføres digitalt.  

- Kantina benyttes under Bergdagen. Dermed er det ikke behov for 

klasserommene som er booket.  

 

3. Andre saker til avgjørelse 

Tekna-kurs 

Det har blitt forespurt om Bergringen støtter studenter med midler til 

numeriskmodelleringskurs, arrangert av Tekna.  

Dette støtter Bergringen.   

 

Vedtekter 

Det ble påpekt enkelte mangler og feil i vedtektene som skal legges fram og 

godkjennes ved generalforsamling.  

 

Følgende spørsmål var ikke besvart av vedtektene: 

- Hvem skal peke ut nye kandidater til styret? 

- Hvem skal det meldes fra til? 

- Hvordan suppleres behov for nye styremedlemmer utenom 

generalforsamling? 

For å besvare spørsmålene over, legges følgende setninger til under §6: 

«Forslag til nye styremedlemmer meldes inn til styret fra henholdsvis IGP, de sittende 

studentene og medlemsbedriftene.» 

«Styremedlemmene velges av generalforsamlingen.» 

«Ved frafall av styremedlemmer mellom valg, utpeker styret nye representanter som 

fungerer frem til neste valg.» 

 

I tillegg må følgende feil rettes opp: 

- §7: Medlemskap er bare med én «s». 

- §6: Mellomrom før «%». 

 



 

Årsrapport 

Flere deler av årsrapporten 2021 må gjennomgås og avklares for å få den ferdigstilt. 

- Info om antall som har fått støtte til å dra på konferanser/møter og til 

å kjøpe it-utstyr. (Henrik) 

- Regnskap (Nicole) 

- Oppdatere hvem som er medlemsbedrifter. (Nicole) 

 

Planen er å legge fram en foreløpig årsrapport for 2022. På denne måten kan man 

begynne med årsrapporter som gjelder fra generalforsamling til generalforsamling i 

stedet for å ligge nesten ett år bak. 

 

4. Regnskap og budsjett: 

Gjennomgang av regnskap og budsjett for 2022 ved Nicole Renee Fett. 

 

5. Eventuelt 

Burde se gjennom nettsiden og rydde opp denne. Dette prioriteres ikke på gjeldende 

møte. Henrik oppfordrer til at man kan sende beskjed til han om man finner 

feil/mangler på nettsiden. 

 

6. Neste styremøtedato:  

Torsdag 6. des, julelunsj, kl. 12.00.  

 

Bergdagen: torsdag 17. nov 2022. Generalforsamling(10.00-12.00)  

 

 


