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Generalforsamling Høst 17 
Dato: 06.11.2017 

Tid: 18.00 

Sted: P12/P13, Petroleum Teknisk Senter  

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

2. Valg av ordstyrer  

3. Valg av referent 

4. Utnevning av tellekorps 

5. Statusrapporter fra: 

a. Leder 

b. Festsjef/Nestleder 

c. Økonomiansvarlig 

d. Bedriftsjef 

e. Kjellersjef 

f. Internasjonal Kontakt 

g. Hyttesjef 

h. Infosjef 

i. Inkluderingsansvarlig 

 

j. Webcom 

k. Myrasjef 

l. Petroleum FK 

m. Sosialkomitee 

n. Berseblæsten 

o. Tradkom 

6. Godkjenning av Inkluderingsansvarlig 

7. Valg av: 

a. Hyttesjef 

b. Bedriftssjef 

c. Vise-festsjef 

d. Vise-økonomisjef 

e. Internasjonal Kontakt 

f. Redaktør 

g. Jubileumskomitee 

8. Eventuelt 

a. Statuttendringer 

9. Kritikk av møtet/Spørsmål 
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Referat: 
1. Gjennomgang av innkalling/saksliste  

a. Godkjent 

2. Valg av ordstyrer 

a. Moa, godkjent 

3. Valg av referent 

a. Kjetil, Godkjent 

4. Utnevning av tellekorps 

a. Ikke ankommet ved start 

Statusrapporter fra: 

• Tillitsvalgte 

o Kristoffer Sørgård tar over som tillitsvalgt 

o Jobbet for bedre flyt i informasjon, nettside ol. 

o Samlokalisering av IGP til PTS – vår 2019 

o Fremdrift håpes å gå veien om nytt lab-bygg på parkeringsplassen ved PTS 

o Alan Krill har underskriftkampanje for å stoppe flyttingen ned til PTS, så de som vil 

kan skrive under 

o NTNU satser på 20% dekning av lesesalplasser, noe det ikke vil være kapasitet til 

etter samlok. 

• Leder 

o Moa 

o Vært fadder 

o Begravd Børre 

o Jobbet med oppstart jub.kom 

o I diskusjoner om løsninger samlokalisering 

▪ Bedre rom for foreningen på PTS 

o Veldig fornøyd med styret så langt 

• Festsjef/Nestleder 

o Jeg heter Bjørnar, og Sigrid er min vise-festsjef 

o Har arrangert: 

▪ 17.mai 

▪ Fadderuke 

▪ Myra 

▪ Imm.fest 

▪ Solantur 

▪ Julemøte 

o Kommende arr: 

▪ Åre 21-25 jan. 

▪ Lapis jubileum – 2-4 Februar 

▪ Berserennet 

▪ Kor og korpsseminar 

▪ Revy – 12-13 mars 

▪ CCC – 7.April 

▪ Kjelleråpning – tentativt april 
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o Takk for meg, og still til styret! 

• Økonomiansvarlig 

o Mitt navn er Jan Martin, og er fortsatt Økonomisjef i alle fall i en time til 

o Alt vel! 

o Helt fantastisk bedriftssjef <3, masse bedpress. 

o Mange har kjøpt BMD 

o Vi har bygd opp en buffer i våres konti. 

o Takk for meg, og lykke til til Vilde! 

• Bedriftsjef 

o Mitt navn er Marte 

o Litt roligere høst enn våren, pga. UKA 

o Trine Remmen, Monika Maria Dyrendal og Joakim Nornes vant Lundin sin 

konkurranse 

o Mangler litt folk som kan være med å arrangere, så send mail hvis du har lyst til å 

være med! 

o Økning på ca. 100 000 i bed.press siden i  fjor 

o Har alt booket 4 bedpres til våren, og i dialog med mange fler 

• Kjellersjef 

o Jeg heter Iver og er kjellersjef, uten fungerende kjeller ;( 

o Vi kommer til å dele kjeller med Timini og Hybrida etter oppstart. 

o Mye arbeid, hvor alt untatt baren må rives, og bygges bedre. 

o Kommer til å drives mer som ett utested enn det som var før pga. nye regler 

o Vi trenger en del til å drive kjellerkulturen videre. 

o Goder for de som vil være med. 

• Internasjonal Kontakt 

o Hei, jeg heter Kristin og er Internasjonal kontakt 

o ISW i delft, hvor vi sender 2 deltagere 

o Sendt søknader om sponsormidler til vi skal arrangere ISW i høst (oktober) 

o Veien videre bringer komiteeopptak til våres tur til å arrangere 

o 3 nye ISW i vår. 

▪ Helsinki, Finland 

▪ Mons, Belgia 

▪ Miscolch, Ungarn 

• Hyttesjef 

o Jeg heter Brage, og er hyttesjef 

o Har hatt dugnad hvor vi vasket ‘greit nok’ 

o Ingen knuste doer, eller vinduer, så det er forbedring fra i fjor. 

o Har arrangert Solantur 

o Hytta er utleid nesten hver helg  

o Sosialkomiteen har gjort ca. ingenting i høst. 

• Infosjef 

o Kjetil 

o Jobbet med nettside og mailinglister 

o Fått alt overført til mailchimp – NTNu ikke fungerende – mye spam, sorry bout that 

o Håper på bedring med mailchimp 
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o Avtale med mormors, god avtale – spis på mormors! 

o Meget forvirring rundt infosjef greier 

o Veldig aktiv webcom – et møte 

o Driftet nettside og spist pepperkaker 

• Inkluderingsansvarlig 

o Jeg heter John, og er inkluderingsansvarlig og vil ha ett nytt navn 

o IMA og NV-fakultetet har gitt støtte til fadderuka 

o Har fått nye i DHL styre 

▪ Ola Singsdal – Leder 

▪ Sigurd Schawlann – Inkluderingsanvarlig 

o Arrangert Kaggo (bli-kjent-møte) for Materialteknologi 

o Hyttetur og Påskefest kommer til våren 

o Litt opp og ned med sydame, men håper det går seg til rette.  

o Solgt 21 BMD og hatter 

o Drastisk økning i ink.kom. 

• Redaktør 

o Jeg heter Hanna, og er redaktør i bergmanden 

o Vi innfrir NTNU sitt ønske om 11% nynorsk! 

o 5 utgaver i høst 

o Mange fine gjesteinnlegg, og veldig glad i det, så send inn! 

o Fremover blir det en eksamensutgave 

o Håper flere vil være med i redaksjonen 

o Oppfordrer alle til å sende inn snaps til Bergstud 

 

• Myrasjef 

o Myrasjef kunne ikke komme i kveld, men Leder tar ordet 

o Myra gikk bra! 

o Ingen ble med røde kors! 

o 97% var glade de gjennomførte MYRA 

• Petroleum FK 

o 1 trening og 1 kamp ukentlig 

o Godt oppmøte, og god innsats 

o Ligger dessverre på 14. plass halvveis i sesongen (Opprykk fra 15. i fjor!) 

o Ny treningstid blir lagt ut etter nyttår 

• Sosialkomitee 

• Berseblæsten 

o Ingrid er leder i berseblæsten 

o Vært på Bjørgvin-smash 

o Spillt i bryllup til kjent bersemann 

o Kjøpt ny euphonium, som er veldig  

o Fått tilbud om å spille på kjøkkenbutikkåpning, som vi måtte dessverre takke nei til 

o Øving i sokkelen på bergbygget hver onsdag kl. 1900 

• Tradkom 

o Sutre og syte komitee som sørger for at ting blir som de skal 

o «Alt var bedre før i tiden» 
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o Det heter imm.fest, og ikke imm.ball så Bergmanden må slutte med Fake-News 

o Anbefaler AVS2240,  kommunikasjonskurs for hele styret 

o Husk å kjøpe Bergringen! Den er mye finere enn siv.ing ringen. 

• Revyansvarlig 

o Daniel og er revyansvarlig 

o Det skjer 12 og 13 mars 

o Alle oppfordres til å være med i Revyen! 

o Kom til Daniel og snakk med han hvis du har lyst til å være med. 

o Alle er velkomne! Torsdag 18.00 i B21 er det manusskriving, så kom innom hvis du 

har ideer.  

PAUSE 

 

5. Presentasjon av Jub.kom. 

a. Lite tilbakeblikk på 100 års jubileumet. 

b. Skal neste jubilè bli like fett? 

c. Vi prøver å få til: 

i. Berglekene 

ii. Revy 

iii. Jubileumsbanketten 

d. Vi velger en start-up komite i dag! 

e. Man trenger ikke være med videre, men man må være engasjert! 

f. jub.bergstud.no 

 

 

6. Godkjenning av Inkluderingsansvarlig 

a. Sigurd godkjent ved akklamasjon 

Valg av: 

• Hyttesjef 

o Nikolai 

▪ Går første året materialteknologi 

▪ Liker fest, og liker hytta 

▪ Har lyst til å bidra, og hyttesjef  

• Kommer fra Bodø 

• Vet ikke helt hvor god han er på å svare på mail 

• Google maps kan veien til Hytta! 

• Musefeller og gift! 

o Lise 

▪ Wannabe 2. petroleum 

▪ Ønsker at 1.klasse skal ha en like bra solantur som første klasse fikk i år 

• Ganske grei på å svare på mail 

• IKKE greit med dobbeltbooking 
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• Tette musehull med fugeskum i døra, helst overstadig beruset 

o Vinneren av valget er: Lise! 

• Bedriftssjef 

o Marte stiller til gjenvalg! 

▪ Det artigste med bedriftsjef er å være med i Hovedstyret, og komme i 

kontakt med bedriftene 

▪ Godt i gang med å toppe fjorsemesteret 

o Marte valgt ved akklamasjon! 

• Vise-festsjef 

o Andreas 

▪ Ønsker å stille, fordi han har lyst til å arrangere fadderuke, og bidra til 

festmiljøet 

▪ Tidligere faddersjef i OLGA 

o Sandra 

▪ Nettopp kommet fra Amsterdam, og brukt penger på strippere og sånt 

▪ Lyst til å bidra til en god fadderuke og gode arrangement videre. 

▪ Tidligere Arrangementsjef i OLGA 

• Hva synes dere om strippere på Bergarrangement? 

o Veldig for det 

o Lette etter mannlige strippere hele helga 

• Har noen BMD? 

o Nei, skal bestille 

o Nei, håper å bestille snart 

• BSF fest og Trønderfest på samme dag? 

o 2 dager med fest 

o Det skal da gå bra det 

o Vinneren av valget er: Sandra! 

• Vise-økonomisjef 

o Agnete og går første klasse i tek.geo 

▪ Lyst til å hjelpe til i styret, og kan tenke seg en jobb med mer ansvar. 

▪ Sittet som økonomiansvarlig på ett kor med ca. omsetning 100 000kr 

▪ Aldri fått inkassokrav 

▪ Skal skaffe BMD! 

o Agnete valgt ved akklamasjon! 

• Internasjonal Kontakt 

o Kristin stiller til gjenvalg 

o Har vært på en ISW, og skal på en til våren også! 

o Snakker 3 språk: tysk, engelsk, norsk 

o Make ISW Trondheim Great Again? 

▪ Yes! 

▪ Mer penger, bedre planlegging, faglige innslag! 

o Kristin valgt ved akklamasjon! 

• Redaktør 

o Christoffer Sørgård benket 

▪ Kan ikke skrive, kan ikke tegne, og har ingen organisatoriske evner 
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o Kristin benket 

▪ Blitt kjent med Hanna, og sittet i redaksjonen tidligere, og har hatt litt lyst 

tidligere. 

• Hva vil du gjøre for å få det bedre? 

o Absolutt ingenting, blir ett blankt A4 ark. 

o Følger Hanna sine fotspor, og legger inn mye innsats. Får 

hjelp av Hanna og redaksjonen. 

• Midtsidepike? 

o Flott det! Men ingen planer om å finne noen  

o Det er vi for! 

• Baksiden? 

o Ingen mening 

o Hvis vi får inn mange fine innslag? 

• Christoffer stiller som midtsidemann hvis han IKKE blir valgt! 

o Vinneren av valget er: Kristin 

• Jubileumskomitee 

o Hva mener du med rammeverket? 

▪ De som finner, og organiserer komiteer for resten av jubileumet. 

▪ Drar i gang, og setter tentativt program 

o Jan Martin Helgetun 

o Håkon Selmer 

o Moa Fagermoen 

o Marte Møller 

o Trine Remmen 

Eventuelt: 

• Statuttendringer 

o Godkjent begge endringene ved akklamasjon 

7. Kritikk av møtet/Spørsmål 

 

Verv Tiltredende Avtroppende 

Hyttesjef Lise Stornes Eiane Brage Haugen 

Bedriftssjef Marte Møller Marte Møller 

Vise-Festsjef Sandra Bones Aastveit Sigrid Solem 

Vise-Økonomisjef Agnete Rogstad Vilde Øksnes 

Internasjonal Kontakt Kristin Løwø Kristin Løwø 

Redaktør Kristin Helland-Hansen Hanna Høgset 

DHL-kontakt/inkluderingsansvarlig Sigurd Schawlann John Reboli Olsen 

 

 


