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 Bergstuderendes  

Generalforsamling vår  2015 
 

 

Dato: Onsdag 15.April  

Tid: Kl. 19.00 

Sted: P12/13, PTS, NTNU Trondheim 
 

Agenda: 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

2. Valg av referent 

3. Utnevning av tellekorps  

4. Statusrapporter fra: 

 

 Leder 

 Økonomisjef 

 Festsjef/nestleder 

 Bedriftskontakt 

 Kjellersjef 

 Internasjonal kontakt 

 Hyttesjef 

 Infosjef 

 Redaktør i Bergmanden 

 Berseblæsten 

 

 

5. Avstemning av reviderte statutter 

6. Valg til Hovedstyre: 

  

 Infosjef 

 Kjellersjef 

 Leder 

 

7. Valg av  

 Myrasjef 

 Åreansvarlig (2-3 stk) 

 

8. Trad.kom 

9. Eventuelt 

10. Kritikk av møtet/spørsmål 
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REFERAT 
 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

i. Leder må hyle pga mikrofon ikke fungerer enda 

ii. Godkjent ved akklamasjon 

2. Valg av referent 

i. Infosjefen Harald Wie Bøe skal skrive et informert referat 

ii. Godkjent ved akklamasjon 

3. Utnevning av tellekorps 

i.  Karoline og ulrikke blir tellekorps 

ii. Godkjent ved akklamasjon 

4. Statusrapporter fra: 

 Leder 

i. Må bli strengere med ølsalg på kontoret 

ii. Undersøkt nye knappeformer, kan kanskje bli dyrt 

iii. Får nytt kontor, ligger fremdeles i bergbygget 

iv. Berseblæsten flytter over på berg sitt gamle kontor 

v. Arrangert kake&kaffe fredag. 

 Økonomisjef 

i. Har rundt 11k på konto nå 

ii. Kjøpt BMD for 44k 

iii. +Stian kjøpte 6 i fjor 

iv. Søkt om støtte fra SiT, de har ikke svart enda. 

v. 2bedpresser, får inn 15k der 

vi. Styret skylder 5k 

vii. Vet ikke hvor mye vi får fra teknologiporten 

viii. Generelt: 

1. Vi bruker mye penger for å tjene penger.  

2. Har satt i gang et langtidsprosjekt for å bygge opp en buffer for å dekke 

bedriftspresentasjoner: 

a. Økt prosjektering 

b. Mindre sponsing, ser på andre muligheter til å avholde arrangementer 

ix. Spm fra bakerst i salen: Hva har oljeprisen å gjøre med vår økonomi? 

1. Kun en petroleum presentasjon, den påvirker oss nok. Oljeindustrien vil ikke ha folk for 

tiden. 

x. Godkjent ved akklamasjon 

 

 Festsjef/nestleder 

i. De bakerste hører Ida, men ser hun ikke. 

ii. Arrangert 2 arrangementer. 

iii. Planlagt neste immfest på prinsen hotel, fordi vi fikk en bedre dag.  

iv. Berserennet: gikk akkuratt, nok snø 

v. Litt dårlig vær, men bra oppmøte. Festsjef var fornøyd med dagen 

vi. CCC: droppet middag, leide privat lokale pga labert oppmøte i fjor 

vii. 100 billetter ble solgt på rekordtid. 

viii. SPM: ingen 

ix. Godkjent ved akklamasjon 

 Bedriftskontakt 

i. Halloooo. Forsamlingen svarer ikke.  

ii. Opptak: tatt opp flere 

iii. Standardisert bestilling under kontakt med bedrifter 
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iv. Samarbeid med timini: avholde bedpres sammen med de der bedrifter også er interessert i 

nanostudenter i tillegg til petroleumsstudenter 

v. De har hatt sosial kveld med 14 oppmøtte 

vi. Positive tilbakemeldinger på bed.pres til høsten, mange bedrifter er interessert. 

vii. Tekgeo har tatt opp 4 nye. 

viii. Bedpres fra NFF og LNS til tekgeo. 

ix. Positiv tilbakemelding fra NGI og multiconsult 

x. SPM: 

1. Hvorfor øker dere rekrutteringen til BKBERG? 

a. Forventer hardere arbeid for å få til presentasjoner 

b. Holde folk aktive 

2. BKBerg er større enn hovedstyret, hvordan kan dere håndtere så mange folk? Mange drar 

på utveksling til høsten, antallet blir normalisert da.  

3. Kommentar: dere har klart å få lurt norges fotballforbund(NFF) til å stille, dere er flinke! -

Kyrre 

 Kjellersjef 

i. Hatt mange fester 

ii. Berserennet: var svært møkkete etterpå på kjelleren 

iii. Siste fest avholdt pga SiT sier det nå er eksamensperiode 

iv. De har fiksa doen 

v. Kjelleren er ganske full av øl og sprit, lover godt til neste kjellersjef 

vi. Spm: 

1. Kan kjelleren gjøre noe for å endre eksamenstiden til SiT? 

a. Nei, gjelder alle kjellerne 

vii. Godkjent ved akklamasjon 

 Internasjonal kontakt 

i. Har sendt folk til utlandet 

ii. Skal scanne en sangbok til noen 

iii. Det var egentlig det. 

iv. Neste semester: Madrid 

v. Godkjent ved akklamasjon 

 Hyttesjef 

i. Hyttesjef viser bilde av seg selv, forsamlingen ler 

ii. Arrangert styreseminar 

1. ‘seminar’ på hytta, ble værfast.  

iii. Rørosmartnan ble også arrangert 

1. utrolig morsomt 

iv. Han har også booket hytta 

v. Hyttesjefen kom på 3. plass i ludøl 

vi. Noen ødela et vindu på styreseminaret 

vii. Han har tatt med en graf. Bilde nr 3 på google. Fin form på grafen med mye opp og ned bevegelse 

viii. Spm: 

1. Hva trengs å gjøre på hytta? 

a. Hytta trenger en grundig vask 

b. Gulvet må lakkes 

2. grafen har ingen sammenheng med hva som må gjøres på hytta. Nils følte det var nyttig 

med en graf 

3. Det har tidligere bodd en røyskatt i kjelleren på hytta, tatt vare på den? 

a. Har vannet den 

b. Nei, ikke sett den 

c. Han tror på historien når Andreas Wold sier det. 
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4. Ikke besøkt gruva under styreseminaret selv om gruva ligger 10m unna, guiden kom seg 

ikke til gruva pga snøstorm 

5. godkjent ved akklamasjon 

 DHL leder: 

i. Arrangert 15års jub og tur til røros 

ii. Hadde en ekstraordinær genvors sist mandag. De diskuterte mattek sitt forhold til Berg 

iii. En god debatt om mattek sin fremtid i berg 

iv. Forslag om mer utredning ble nedstemt, 21 mot 15 for 

v. Spm: Hva er DHL? 

1. De høylegerte er en klubb i berg, danna for at materialteknologistudene også skulle ha 

bedpresser 

2. Dannet for 15 år siden, det er alt DHL leder vet. 

vi. Godkjent ved akklamasjon 

 Infosjef 

i. Harald sier god dag, null respons 

ii. Flyttet alt (Nils: snakk høyere) 

1. gjorde digital, goodle drive (Gule: SNAKK HØYERE) 

2. gjort berg digital 

3. flyttet alt 

4. et par kalendere, dårlig at folk ikke bruker det 

5. flyttet webside, fra dogu -> one.com 

6. NY WEBSIDE, mye tid på den. KLAPPING og WOHO  

iii. Måtte vente på timini, derfor noe venting 

iv. Venter på folk i styret, hinthint 

v. Harald har vært flink og jobbet masse 

vi. Brukt lite penger, spart masse  

vii. Spørsmål? 

1. Asgeir: hvordan kunne pcen fungere før du gjorde den digital? Dårlig, den dør snart 

2. Jørgen: hvordan lagrer man ting i skyen? Er det noe nytt? Det er ganske nytt, men skyer er 

overalt rundt oss 

3. Jørgen: kalenderne har ikke funnet veien til PTS???? Neste infosjef gjør det  

a. Jørgen tar på seg å bla om til ny måned når det trengs 

b. Blablablabla 

viii. Godkjent ved akklamasjon 

 Redaktør i Bergmanden 

i. Gitt ut 3 utgaver 

ii. 2 utgaver i gang 

iii. Fått en veldig god redaksjon 

iv. Oppdatering av kokebok 

 Spm: Hva er utgiftene for å gi ut Bergmanden? Koster 2600, får opptil 1300 tilbake 

 SPM: Noen har sagt de ønsker færre gutter på baksiden, redaktøs skal bli flinkere 

i. Er det 30% av jenten? Nei 2 gutter og ca 3 jenter 

ii. Hvor stor er redaksjonen? 

1. Marit, Kristin og en til. Av og til Erlend  

iii. Godkjent ved akklamasjon 

 Berseblæsten 

i. Statusrapport: 

1. De vant berserennet, tok 4 av 5 priser.  

2. Stilte med hele 3 personer til korseminar 

3. Dugnad på kontoret 

4. Framtidige mål: bytte kontor.  
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5. Skal på SMASH, arrangeres i Bergen, sender 5stk 

6. De reklamerer litt for seg selv. 

7. Lavere CD-salg enn forventet.  

a. SPM: Youtube eller Itunes? 

i. Koster 500 kroner å legge ut. BB har ikke fått fingeren ut av tubaen til å 

ordne det enda. 

b. Noen personer i forsamlingen savner overhead, hvorfor har dere ikke overhead 

lenger? 

i. Vanskelig å få til 

c. SPM: Forventet antall cder solgt? 

i. Forventer å selge 20 cder i år 

ii. Har solgt rundt 50 cder 

d. Godkjent ved akklamasjon 

 

5. Avstemning av reviderte statutter 

i. Andreas fikk rabatt på laseroperasjon av øynene, så han ser litt dårlig hva som er forandret. 

Forsamlingen mener vi bør scrolle opp. Stine scroller opp og ned og viser frem hva som er 

forandret.  

ii. Det som er i rødt er visst forandret 

iii. Stine må lese det høyt, leser det høyt. 

iv. Godkjent ved akklamasjon 

 

PAUSE 
 

6. Valg til Hovedstyre: 

  

 Leder 

o Stine stiller til gjenvalg 

o Hun lister opp mange kjekke fordeler ved å stille som leder 

o Trine remmen stiller. 

 Hun er 21 og fra en liten plass på helgeland. Gått 1 år økonomi og administrasjon, går 

2 andre klasse petroleum. 

 Gikk av som økonomiansvarlig fra teknologiporten, sier den erfaringen kan hjelpe 

 Vil at vi skal dra til åre i uke2 for å gjøre bedre 

 Applaus 

o Stine: 

 Vil fortsette sitt arbeid som leder og fortsette arbeidet hun startet på. 

o SPM: 

 Har trine remmen bergmandsdrakt? 

 Nei! Men gleder meg til å få det 

 Hvor skal du få BMD fra? Skal kjøpe den 

o Hvorfor stiller så få i Berg? 

 Hun tror at få tror det er attraktivt 

o Noe konkret for å blæste om hytta? 

o Hvordan kan vi få en hovedsamarbeidspartner? 

 Tonje har sagt Centrica vurderer å bli vår hovedsamarbeidspartner. Trine 

  Stine: Tonje har tatt på seg hovedansvaret og gjort en god jobb. 

o Hva gjør Berg attraktiv for en hovedsamarbeidspartner? 

 Trine: Tror oljebransjen vil gå opp igjen, petingeniører vil bli mer attraktiv. Vi kan 

bidra med å profilere de bedre 
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 Tekgeo blir ikke glemt men det er større sannsynlighet for å få et større beløp i 

oljeindustrien.  

 Trine har ikke vært aktiv medlem i linjeforeningen før. 

 Stine har vært aktiv i Berseblæsten, Spinell og andre ting. 

o Hvis dere skulle studert noe annet, hva ville det vært? 

 Trine: Marin eller astrofysikk 

 Stine: Nanoteknologi. 

o Spm fra Jørgen: Har dere andre verv? 

 Stine er medlem av redaksjonen, men dette tar ikke mye tid 

o Trine er ny leder etter avstemning! 

 Kjellersjef 

o Ida representerer stillingen sin. Hun sier det er kult. 

o Dennis stiller som kjellersjef 

o Spm fra forsamlingen følger: 

o Hvor kommer du fra?  

 Han kommer fra norges navle Sarpsborg, går førsteklasse petroleum 

o Bakerste rad hører ingenting, Dennis repeterer seg selv med ekstra info, tok med etternavnet 

sitt. 

o Er det mulig å ta opp kampen mot SiT sitt tyranni om å stenge kjellerne så tidlig? 

 Dennis får se det an og ta det opp med styret sitt. 

o Mange interessante stillinger i dag, hvilken er den mest attraktive for deg? 

 Kjellersjef er mest attraktive sier han. 

 Forsamlingen ler. 

o Dennis har BMD! 

o Han spiser omtrent 2250 kcal om dagen 

o Han vet forskjellen på hvor mange gram karbohydrater det er på en Tuborg Lite og Dahls   

o Godkjent ved akklamasjon 

 Infosjef 

o Harald representerer stillingen sin. Gjort alt for 5 år fremover 

 Ikke så mye som skal gjøres, bare sende mail og skrive referat 

o Gule får applaus, come on 

o Kristin Blilie blir benket av nåværende infosjef, mens Gule snakker «eneste kravet er at du må 

skrive litt»  

 Stine blir benket av Marit i styret 

 Spørsmål: hva er den viktigste infoen du har fått og som du har sendt? 

o Fått: vet ikke, sendt: avslag til militæret 

 Andreas: 10 infosjefer har hatt skjegg, hva skal du gjøre for å ikke bryte den 

tradisjonen? 

o Går til innkjøp av løsskjegg 

 Andreas: Ingen produkter? 

o HÆÆ? 

o Gule: det finnes hår andre steder (den grisen) 

o Stine svoen godkjent ved akklamasjon etter at Kristin trakk seg. 

o Notat 26.04.15: Stine har senere trukket seg fra stillingen, Kristin 

Blilie tar over.  

 Myrasjef 

 Hemmelig! 

 Åreansvarlig (2-3 stk) 

o Beskrivelse av stillingen fra Andreas Hjorth og Harald Pollen  

o Harald sier ingenting, Andreas sier alt 

o Harald sier ja av og til og nikker. 
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o Åreansvarlige får gratis plasser.  

o Mange stiller! 

 2 grupper: 

 Eirin, ingvill og monica = gruppe 1 

 Gard munkerud og stian = gruppe 2 

 SPM: 

 Hvordan stiller du deg til en svensk trener i Brann? 

 Stian er synes det var trist det gikk dårlig med brann og sier det bare er et 

tidsspørsmål før vi vinner tippeligaen 

 Er dere åpne for å invitere ansatte på ntnu tur?  

 Gruppe 1 er interessert 

 Gruppe 2 er usikker på om de tar feil av krøllete hår og krøllete skjegg 

 Ivar synes de åreansvarlige burde undersøke mer om en eventuell 

strippeklubb et sted i åre. 

 Gruppe 2 vant  

 

7. Trad.kom 

i. Kort for tradisjonskomiteen 

ii. Mål: Å være en hjelpende hånd for hovedstyret for å ivareta tradisjoner osv, finne ut detaljer om 

hvordan ting skal gjøres.  

iii. De reklamerer for Bergringen uten å finne siden på vår hjemmeside 

iv. Reklamerer for BMD 

v. De reklamerer for bergmannsgenseren. Berggenseren  

vi. Kommentar fra salen: Bestemoren til en person skrev ut strikkemønster i overhead og strikka den 

for liten og måtte strikke opp igjen. Bestemoren til denne personen ble trist pga ekstraarbeid med 

å strikke om igjen. Kvalitetssikring av mønster burde utføres.  

vii. Tilbakemeldinger på arrangementer: 

1. Berseblæsten er lei av å vinne berserennet 

2. SPM: Hvorfor stilte ikke tradkom med egen kjelke? Det er deres oppgave å være bitter, 

ikke delta på ting. 

viii. CCC: Billettsalget gikk veeeldig fort. Let etter nye, større lokaler. Savnet taler o.l. under 

arrangementet.  

ix. Dere har gått lenge, hva er deres beste minne? 

1. Da Einar Gerhardsen ble født. 

2. seriøst: En av myrene.  

x. Trad.Kom ble godkjent ved akklamasjon 

xi.   

8. Eventuelt 

i. Andreas Wold sliter med å logge inn på studmailen sin 

ii. Jørgen og Andreas Wold har hentet inn en ny presentasjon. Forsamlingen er naturligvis veldig 

glad for å vente litt lengre på pizzaen. 

iii. De presenterer en Bær-Bar 

1. Det følger med eske til drikke, stropper til armer  

2. Bærbar spritkasse 

3. En trommestikke og trekopp følger også med. 

4. + Kork og en euromynt som sitter fast på grunn av jägermeister fra Berserennet 

5. Overrekkes Bergforeningen til odel og eie! 

9. Kritikk av møtet/spørsmål 

a. Ingenting 

 

Møtet hevet.  
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Oppsummering, tiltredende personer: 

 

Leder: Trine Remmen 

Infosjef: Stine Svoen (notat 26.04.15: senere trukket seg, Kristin Blilie tar over som infosjef) 

Kjellersjef: Dennis Adelved 
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