
 

 

 

 

 

 

Møtereferat fra Bergringens styremøte 

Til stede:  Agnes Raaness, Amanda Solli Eide, Rolf Arne Kleiv, Tanja Marie Gjerde, 

Henrik Eilert Aas, Lisbeth Hultmann, Jenny Osen, Susanne Moseid Bryhni, 

Nicole Renee Fett, Alexander Moe, Helene Laurin Rosmo og  

Ute Mann. 

Frafall: Eli Tho Holen.  

Gjelder:  Styremøte 

Møtetid:  06.12.2022, kl: 11.30-12.30 

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. 

• Fullføre «Årsberetning 2022». 

• Lage spørreundersøkelse til bedrifter for å muligens flytte Bergdagen og/eller 

generalforsamling til januar. 

• Lage utkast til skriftlig samarbeidskontrakt med Bergstuderendes forening. (Susanne, 

Agnes og Tanja) 

• Gå gjennom og rette opp i feil/mangler på nettsiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styremøte i Bergringen 6. des 2022 
1. Velkommen  

Det ble ønsket velkommen ved leder, Agnes.  

Presentasjonsrunde av alle gamle og nye styremedlemmer ble gjennomført. 

 

2. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte  

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte ved Amanda. 

 

Kommentarer til gjøremål fra forrige styremøte: 

- Agnes har begynt å se på nettsidens feil/mangler, men er ikke i mål 

enda. 

- Henrik planlegger å lage «To do»- liste for de nye 

studentrepresentantene. 

3. Andre saker til avgjørelse 

• Styret vedtar at Agnes innstilles som leder til Bergringen.  

 

• En skriftlig avtale mellom Bergringen og Bergstuderendes forening (BSF) sees på 

som gunstig for å skape forutsigbarhet for hvem som utfører hvilke arbeidsoppgaver.  

En samarbeidsavtale kan inkludere at bedrifter som er medlemmer av Bergringen får 

rabatert pris for bedriftspresentasjoner via BSF. I tillegg kan både BSF og Bergringen 

være behjelpelig på å dele informasjon om ledige sommervikarstillinger. (Susanne, 

Agnes og Tanja) 

 

• For å kunne utføre årsberetning og regnskap på en fornuftig måte, vurderes det å flytte 

generalforsamling og muligens Bergdagen til januar. I den anledning blir det sendt ut 

en spørreundersøkelse til medlemsbedriftene for å kartlegge om dette er en gunstig 

endring eller ikke.  

 

• Bergprisen har i lang tid vært på 10 000,-. Innkommende forslag fra Hlynur om å sette 

opp denne premien noe.  

- Styret vedtar at Bergprisen økes til 15 000,-. 

4. Regnskap og budsjett 

Gjennomgang av midler på konto muntlig ved Nicole. 

Fullstendig oversikt av ferdigstilt regnskap for 2022 kommer over nyttår.  

 

5. Eventuelt 

• Henrik legger til alle nye styremedlemmer i teams og tar ut de gamle. 

 

• Helene er fremdeles i prosess med bestilling av t-skjorter med Bergringen-logo på. 

 

6. Neste møte  

Onsdag 8.feb, kl: 12.00-13.30 


