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Generalforsamling vår 2016 
 

 
Dato: Torsdag 14.April 

Tid: Kl. 18.00 

Sted: P12/13, PTS, NTNU Trondheim 

 

Dagsorden: 
1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent 

4. Utnevning av tellekorps  

5. Statusrapporter fra: 

 Leder 

 Festsjef/nestleder 

 Økonomiansvarlig 

 Bedriftskontakt 

 Kjellersjef 

 Internasjonal kontakt 

 Hyttesjef 

 Infosjef 

 DHL v/ inkluderingsansvarlig 

 

 Webcom 

 Myrasjef 

 «Game of Gløs» – Revy 2016 

 Petroleum FK 

 Sosialkomité 

 Åreansvarlige 

 Berseblæsten 

 Tradkom 

 

6. Valg til Hovedstyre: 

  

 Leder 

 Infosjef 

 Kjellersjef 

 

7. Valg av  

 Myrasjef 

 Åreansvarlig (2-3 stk) 

 Revysjefer 

8. Eventuelt 

 Statuttendringer 

 Fusjon og materialteknologi 

 Employee/Salesman of the semester 

9. Kritikk av møtet/spørsmål 
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REFERAT 
 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

i. Statusrapporter fra hovedstyret, komiteer osv. Så kjører vi en liten pause. Og så blir det valg til 

hovedstyret. Og litt på eventuelt. Innkallelse godkjent ved akklamasjon 

2. Valg av ordstyrer 

i. Trine valgt til ordstyrer ved akklamasjon 

3. Valg av referent 

i. Infosjef Kristin Blilie valgt til referent ved akklamasjon 

4. Utnevning av tellekorps 

i.  Gule og Harald utnevnt til tellekorps. Pluss en tilfeldig person når valget starter. Godkjent ved 

akklamasjon 

5. Statusrapporter fra: 

 Leder 

i. Bedriftsgruppen 

1. Samarbeid med Oda – hadde møter og gjorde oss opp masse idéer. 

ii. Workshop 

1. Tradisjon tro, funka veldig bra og mange gode idéer.  

iii. Diskusjonssaker på martnan 

1. Diskusjonssaker bla om kjelleren. Måtte finne lederliste siden tidenes morgen. Dypdykk i 

arkiv og hjelp fra flere i styret gav nesten komplett liste.  

iv. Berggenseren 

1. Strikket selv. Sykt happy 

v. Stipendpils 

1. Innført. Andre stipendpils nå på fredag. Veldig lavterksel 

vi. Bursdagsslape internt 

vii. Kontordugnad 

1. Fått ny benk på bordet. Gutta har bygga 

viii. Rosenhøjgave 

ix. Styreseminar – bra samarbeid med IVT-styrene 

x. Kjellersaken – trist sak, men har skapt bedre samarbeid mellom linjene 

xi. Takk for meg! Still som leder! 

xii. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Festsjef/nestleder 

i. Berserennet  

1. Suksess med fint vær og god innsats fra alle deltakere 

ii. CCC 

1. Fikk depositum tilbake og alle hadde det gøy 

iii. Immfest 

1. Prinsen hotell som i fjor. Skal lage flott fest for de nye studentene 

iv. Julemøte 

1. Kommer tilbake til det seinere 

v. Fadderuka 

1. Program ferdig  

2. Tradisjonelt opplegg (bar-til-bar etc) 

a. Kjeller sannsynligvis stengt i fadderuka, klarer oss uten med krever litt mtp 

booking av lokaler. Faddersjefen gjør en god jobb med å løse dette 

vi. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 
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 Økonomisjef 

i. Går ok! 

ii. Få bedpresser – litt mindre inntekt enn vi pleier, prøver å få det til å gå rundt 

iii. Innkjøp av hatter og krus gjør at det ser ut som vi er i minus 

iv. Fått vipps! Og iZettle. Det blir kos 

v. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

vi. Spørsmål: 

1. Planer om å få samme type sko som sondre? 

a. Ja kanskje det? 

2. Regnskap for bærbar? 

a. Glad for å overta, jeg og Dennis prøvde den på berserenn men glemte å ta betalt. 

Gikk kanskje sånn 2000 i minus der, men følte vi ga mye tilbake til studentene. 

Hadde også et veldig bra internasjonalt samarbeid med sjenking av kinesiske 

studenter. Møtte den gjengen på skolen dagen etterpå, men ville ikke si hei til 

meg 

 Bedriftskontakt 

i. Schlumberger 

1. Vellykket og med speedintervju dagen etterpå 

ii. Visnes kalk i mars for tekgeo 

iii. 3 planlagte for tekgeo og geologi i høst 

iv. Håper på bedpres på petroleum nå som oljeprisen stiger 

v. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Kjellersjef 

i. Kjelleren stengt grunnet røykutvikling på en av kjellerne 

1. Dratt i mange møter og vært i dialog med SiT 

2. Cirka 500k per kjeller for å utbedre 

3. Avgjort 12. mai 

4. Får ikke gjort så mye før det 

ii. Sosialkomité 

1. Topptur i ledelse av Peder 

2. Intim paradise torsdag med Dennis og Nils 

3. Planlegger quizkveld 

iii. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Internasjonal kontakt 

i. IFMMS – europeisk bergforening.  

ii. ISW – international student week – mye fest og bedpresser.  

iii. Dette semesteret 

1. Helsinki 

2. Mons – kommer i bergmanden 

3. Miskolc 

iv. Neste semester 

1. Trondheim 1.-7. oktober 

v. Fått inn 62k håper på 15k fra institutter + 15k fra industri.  

vi. Kostnadsoverslag – kutter mye på ølposten. Brygger hjemme (til jubel fra forsamlingen).  

vii. Nye medlemmer 

1. Lars – økonomiansvarlig 

2. Fredrik – arrangementansvarlig 

3. Tar opp flere til høsten  

viii. Spørsmål: 

1. Hvor mye får man gratis? 

a. Alt utenom flyreisa 
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i. Men tenker på ISW trondheim? 

1. Da får du også hele ISW gratis 

ix. Vanskelig å finne sponsorer i forhold til tidligere år så har kuttet buddystilling 

x. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Hyttesjef 

i. Arrangementer 

1. Styreseminar 

2. Martnan 

ii. Solskinnshyttas venner 

1. Snakker med stiftelsen  

2. Ekstra dugnadsarbeid 

iii. Inntekter fra 100års jub blir mest sannsynlig brukt på nye vinduer 

iv. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Infosjef 

i. Bergstud 

1. Oppdatert info 

2. Idèmyldring 

3. Sommerjobber 

4. Kamprapporter og saker fra bergmanden 

5. Genforspromotering 

ii. Sosiale medier 

1. Bilder og arrangementer 

iii. Ellers 

1. Oppdaterer kokebok 

2. Webcom (Stine) har ryddet på ItsLearning 

iv. Spørmål:  

1. Kjøpte dere liket til Paul Walker? 

a. Vi fikk han utstoppet og kjøpte han til å ha i foreningen. 

v. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 

 DHL v/ inkluderingsansvarlig 

i. Ny leder i DHL – Henrik (reiser seg opp) 

ii. Mattek HiST får ikke bli med i berg 

1. Skal få til litt samarbeid likevel 

iii. Fått 10k av instituttet av fadderukene + avtale sånn at de pengene kommer litt jevnere 

iv. Masse semi-paradiserelaterte spørsmål 

1. Skal slippe kulen i finalen 

 Webcom 

i. Harald og Gule kommer luntende opp til kateteret 

ii. Vært på websjefmøte 

iii. Lappet websiden 

iv. Bedre rutiner på møter 

v. Kursing på wordpress 

vi. Egen server? 

vii. Bli med i webcom 

1. Du lærer deg wordpress 

2. Pumper CVen 

3. Komitégoder osv 

4. «All seeing eye» i BSF 

viii. Spørsmål 
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1. Nå som ny teknologi har kommet ut har jeg sett av vi kan få sånn VR-greier, hva skal dere 

gjøre med dette? 

a. Vet ikke 

i. Hytta på VR? 

1. Det var ikke så dumt. Setter av litt tid til det 

ix. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Myrasjef 

i. Myra gikk greit 

1. Full kontroll 

2. Satte omsetningsrekord på studenterhytta 

ii. Spørsmål: 

1. Er hytta nå glad i berg igjen? 

a. Nei, fordi jeg er så usympatisk 

2. Hva gjorde du i går? 

a. Kravlet naken rundt i leiligheten og sendte skitne bilder til gutta boys. Har lært litt 

om nettvett 

3. Fikk berg noen bøter 

a. Ja, pga medbrakt alkohol. Og byttet et brett med redbull for å redusere boten 

4. Hva heter du på snapchat? 

a. Jeg heter joanor. Det va jådd o a enn o err.  

5. Hva er det beste med å være myrasjef? 

a. At man får være med i styret uten å gjøre så mye 

iii. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 «Game of gløs» Revy 

i. Vi bestemte oss for å lage revy i høst.  

ii. Samlet flinke bergstudenter 

1. Blesting, infomøter, headhunting 

iii. Skrev manus og sanger 

1. Møttes en gang i uken – veldig greit 

iv. Skaffet sponsorpenger 

1. Fikk penger fra frifond, SiT 

2. Prøvde å brute litt på booking på lokale og utstyr – det FUNKA 

v. Booket lokale, leide utstyr 

vi. Øvde masse 

1. To forestillinger 

a. Utsolgt! Skulle nesten satt opp en til. 

vii. Veien videre 

1. Håper på årlig tradisjon 

2. Vil ha enda flere bergstudenter 

3. Velge to nye revysjefer 

4. Skrevet jævlig bra kokebok så er ikke farlig å stille 

5. VAR KJEMPEGØY 

viii. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Petroleum FK 

i. Hører dere bak? 

ii. Generelt 

1. 35 medlemmer (max antall pga forsikring) 

2. 1-2 treninger per uke + en kamp 

3. Ukentlige kamprapporter på bergstud 

iii. Nytt styre 

1. Daglig leder – Haris 
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2. Lars 

3. Økonomiansvarlig – Gjermund 

iv. Tabell  

1. FORAN EMIL!!!! Ligger på sjette plass.  

v. Kommende kamper  

1. Vil gjerne ha flere tilskuere!  

vi. Spørsmål 

1. Hva er din målsetning? 

a. Topp 5 

i. Gir det noe sånn europaliga? 

1. Tenkte å ta opp det med ISW 

2. Lagt ut kamp på bergstud, hadde det vært en ide? 

a. Tenkt på det! 

3. Stoler du på Gjermund Næss som økonomisjef 

a. Ja har full tillit til han 

4. Stemmer det at neste kamp er samme dato som x-russefest? 

a. Ja, men det lar seg kombinere 

vii. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Åreansvarlige 

i. 105 studenter dro  

ii. Ingen klager på noen hytter på berg. For dårlig 

1. Gjorde dere noe for å forhindre klager? 

a. Ill never tell 

iii. Fikk tilbake alt depositumet 

1. To nøkler ble midlertidig borte, men fant de igjen 

iv. Regnskap 

1. Mye penger 

2. Tok inn litt ekstra innbetalinger for å være på den sikre siden, går til neste års 

åreansvarlige så de har litt ekstra å rutte med 

3. 2300 til berg 

v. Bør kanskje lage årekomité til neste år, emil har for eksempel 15 stk i sin komité.  

1. Ønsker å få til mer samlet for hele berg til neste år 

a. Viktor: Takk for at dere samlet folk i slalåmsvingen. 

vi. Masse stemningsbilder 

1. Stian vant konken om å bli fullest 

vii. Takk for veldig bra tur! 

viii. Spørsmål 

1. Hvis noen til neste år vurderer om de skal dra til åre, vil du si at det er verdt det? 

a. Ja definitivt 

2. Problem at det er for mange folk i åre, vil dere dra sammen med resten av NTNU? 

a. Nei, blir litt mer kaos med så mange folk, men vi har godt av å mingle litt med 

andre folk og.  

3. Mulig å snakke med andre årekomiteer og planlegge litt bedre slik at man heller blir 250-

300 per uke, slik at man kommer inn på bygget? 

a. Godt forslag, oppfordrer til nytenkning 

ix. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Berseblæsten 

i. Jeg heter Sondre og er leder i Berseblæsten.  

ii. Host hark, alle ler 

iii. Veldig bra oppmøte 

iv. 6k i støtte fra SiT til «instrumenter» 

mailto:styret@bergstud.no
../Downloads/www.bergstud.no


Forening 

   

   

Bergstuderendes Forening 
   

Postadresse e-post:  Hjemmeside: 

Alfred Getz vei 2 

7034 Trondheim 

styret@bergstud.no www.bergstud.no 

 

  

 Bergstuderendes  

v. SMASH i kristiansand forje helg 

vi. NASH – nasjonal studentorkester organsisasjon 

vii. Generalforsamling snart (om 2 uker) 

1. Ny leder, økonomisjef, websjef, musikalsk ansvarlig 

2. 17. mai  

viii. SMASH i Ås neste semester 

ix. Regnskap (med smilefjes) 

x. Datterselskap: Berseblæsten consulting som lager app på appstore 

1. Kommer til å koste konjekturindeksen til en Dahls 

2. Registrert i Panama 

xi. Spørmsål 

1. Hvordan skal dere disponere disse 20 kronene til resten? 

a. Går egentlig i null (fikk 5980 kr av SiT, ikke 6000) 

2. Kom flaskeposten frem? 

a. Eh, har noen funnet en Dahls i havnen? 

i. Estimert ankomstid? 

1. Med kastet som Gule hadde så tror jeg den ble skylt opp igjen på 

stranden 

3. Er du fornøyd med CD-salget? 

a. EEH har cirka 400 CDer. Solgt cirka 100.  

i. Skal de selges på Statoil Stjørdal? 

1. Skal begynne å dele de ut på fullest før støren i stedet for en 

pokal.  

4. Hva er deres mest spilte sang på spotify? 

a. Du må gå inn og høre selv 

5. Kommet en del blokkfløyter inn i berseblæsten, har du tenkt å skrive blokkfløyte-

arrangement til alle marsjene 

a. Ja definitivt. Blir en tradisjon. 

6. Hva slags instrumenter vil dere gjerne ha framover? 

a. Vil ha alt, men tuba eller sax er ekstra insterssant 

7. Skal dere spille GoT-temaet i berseblæsten? 

a. Kommer nok til å bli spilt igjen 

i. Kommer det på neste CD? 

1. Ja klart 

xii. Statusrapport godkjent ved akklamasjon 

 Tradkom 

i. Kursing av styret – de ville lære litt om tradisjoner 

1. Lagde heftig presentasjon til styret 

2. Gikk veldig bra 

3. Relativt gjennomtenkt 

ii. CCC  

1. Blitt populært igjen – trenger flere plasser til neste år 

2. Lite nattmat – Stine var sulten 

iii. Berserennet 

1. Berseblæsten vil ha mer smøring og mer show 

2. Ellers ganske bra (veldig bra) 

3. Traktordekk må gjerne hentes til neste år 

iv. 17. mai kommer  

1. Skal leses opp fra norges lover 

2. megafon 

3. Husk å lag bra mail og facebookevent etc 
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v. Ville tilstander 

1. Opptak til kor har eksplodert 

2. 80% av lapis har BMD 

vi. Historiebok skal produseres 

1. den vi ikke fikk produsert til 100års jub 

2. Skal lage infomøte om dette  

a. 18. april 

b. Kake 

c. Bergkontoret 

vii. Bergringen 

1. alternativ til sivingringen 

2. gull 

3. mye finere enn sivingringen 

4. passer veldig bra til BMD 

5. koster cirka 6000. Dyr gulpris, men det er verdt det. Sivingringen koster 4000.  

 

PAUSE 
 

6. Valg til Hovedstyre: 

  

 Leder 

 Felix stiller 

 Andre klasse petroleum. Jeg er fra Oslo, har bodd på granca i syv år. Gikk ett år 

medisin i oslo og syns ikke biologi var så kult. Begynte på pilotskole i florida, men 

fant ut at jeg ikke ville at det skulle bli min jobb. Begynte derfor på NTNU. 

 Lyst til å bli litt mer engasjert i linjeforeningen, vil lage en linjeforening for alle. 

Fortsette arbeid som Trine har begynt.  

 Skal begynne på indøk maskin til høsten 

 Spørsmål: 

 Hatt noen andre verv i berg? 

 Økonomisjef i kjellerstyret, spesielt mye å gjøre dette semesteret 

 Konkrete planer om hvordan du vil styre? 

 Skrev noen linjer for meg selv, tenkte litt på hva jeg hadde lyst til å gjøre. Vil 

jobbe hardt mot å få tilbake kjellerne. Stor del av studenthverdagen og ikke 

minst fadderuka.  

 Blir det fly til solantur og kommer vi til å mellomlande på Støren? 

 Veldig mulig, kan ta med meg 3 stykker 

 Hvilken av dine egenskaper ganger linjeforeningen best? 

 Når jeg først begynner noe så gir jeg meg ikke med det første 

 Kan du nevne 3 dårlige sider ved deg selv? 

 Nei egentlig ikke 

 Har du BMD? 

 Nei dessverre ikke, men gleder meg veldig til å kjøpe 

 Tror du oppriktig at du er rik når du drikker moet? 

 Har ikke begynt på indøk enda, så jeg vet ikke 

 Kommer du fortsatt til å synge om indøk slik vi pleier? 

 Ja selvfølgelig. Kommer til å være med i denne linjeforeningen fullt ut.  

 Er du med i lapis? 

 Sitter hjemme under dyna og synger når de andre er på øving 

 Kan du prøve å få noen av pengene fra indøk over til berg? 

 Kan være inside rotte i bindeleddet 
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 Har du noe erfaring med å sitte i frivillig organisasjon fra før? 

 Har en del ledererfaring – er regattaskipper (seilbåt).  

 Hvordan fungerte det samarbeid på granca i sommer? 

 Mye meg og til tider Dennis og Yngve. Viktor og Kyrre drakk hiroshima 

 Når du blir leder, kan du arrangere noe ala solan på granca? 

 Ja seff, mange gode kontakter. Kan få til det. 

 Leder godkjent ved akklamasjon 

 

 Infosjef 

 Marit, Håkon og Erlend stiller 

 Marit: 1. år på tekgeo. Var med på revy. Er også med i sosialkomitéen. Vil være med på å 

formidle info på en god måte 

 Håkon: Vil ikke bytte linje i motsetning til Felix. Er også med i arrkom, har lyst til å få andre 

med på gleden jeg har hatt i berg det siste året. Tror jeg kan bidra godt med å få med studenter 

og også lære mye om webcom og arbeid med websiden. Har også BMD 

 Erlend: 1. klasse petroleum. Noen av dere ble kanskje kjent med meg fra forje genfors da jeg 

ble benket som festsjef. Nå føler jeg meg veldig klar for å bli med i styret. Er en inkluderende 

person, så føler jeg passer godt som infosjef. Kan være litt morsom av og til. Føler at jeg kan 

bidra i styret og er en positivt og inspirerende person. Har og kjøpt en ny data som kan takle 

alle webprosessene som skal til for å være infosjef 

 Spørsmål: Kan du ta en vits? 

 Skulle kjøpe wrap på solsiden med Nuls og DennIS: Skulle ha en wrap med 

sjolling.  

 Spørsmål: 

 Hva er info og hva er sjef for dere? 

 Marit: Ikke bare å bosse rundt på de du har rundt deg, men også høre på alle 

sine forslag. Info er å spre informasjon til studenter på en god måte 

 Håkon: Tusenbein der jeg er hodet og webcom er beina som jobber under 

meg. Info (?) 

 Erlend: Sjef er for eksempel Trine. Inkluderende, tar ansvar. Info – å spre 

informasjon, men kanskje med en liten twist? Kanskje det er en gåte i infoen? 

 Vurderer dere selv fra 1-78 innen datakunnskaper? 

 Marit: 77.5, bestod ITGK. Hadde en blogg en gang i tiden da jeg var på 

utveksling i USA. Har litt skrivekunnskaper derfra 

 Håkon: Behersker touch som en gud, bygger egen pc i stedet for å kjøpe den.  

 Håkon du stiller som infosjef, hva er ditt favorittfiskested? 

 Håkon: Du skal ikke spørre om sånt, det er hemmelig.  

o Vil du være like tilbakeholden med info når du blir infosjef? 

 Håkon: Hmm, kanskje? 

 Erlend: Står i kø for BMD enda. Støpte knapper i går, så den kommer.  

 ERLEND VANT VALGET  

 

 

 Kjellersjef 

 Endre stiller. Gått 2 år befalskole. Har BMD og er med i lapis. Vil åpne kjellerne igjen, trenger 

et lokale som er vårt.  

 Spørsmål: 

 Hva kan du bidra med i styret som sørlending? 

 Kan teksten på to hender!  

 Kommer du til å arrangere leirskole på Evje for BB? 
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 Ja seff 

 Hva har du tenkt til å gjøre med svømmebassenget ditt i høst? 

 Skal bade i det hver dag i fadderuka 

 Tar du med bassenget til holtermannslekene? 

 Ja det leies ut gratis 

 Vil du si at du har større mindre eller lik bisceps som felix? 

 Ingen kommentar, men har ikke sjans på Dennis sin.  

 Kjellersjef godkjent ved akklamasjon 

 Myrasjef 

 Hemmelig ass 

 Åreansvarlig 

 Håkon og Espen blir benket 

 Kjersti Snoen og Kristin Steinsheim blir benket 

 Spørsmål: 

 Kan dere dele inn i lag? 

 Håkon og Espen er benket sammen 

 Hvor fornøyd på en skala fra 1-10? 

 Espen: 6.5 

 Kjører du vorspiel tidlig på dagen? 

 Espen: Ja 

 Er du fullest før pizzaen? 

 Espen: Antar at jeg og viktor stiller sterkt 

 Får christoffer lov til å komme på besøk? 

 Espen: Bare hvis ikke banker alle  

 Blir åreturen dårligere fordi dere egentlig ikke har lyst? 

 Kommer veldig an på komiteen som vi evt klarer å få tak i  

 Er du like kjapp ned på ski som til fots Håkon? 

 Ja 

 Kjersti og Kristin, har dere noe bra afterskierfaring? 

 Jaaaa altså ja 

 Noen som står på telemark? 

 Nei 

 Revysjef 

 Vilde, Marit og Lars stiller 

 Vilde: Var kjempegøy på revy i år, hadde to fantastiske sjefer. Vil få med masse 

folk, alle kan virkelig være med på revy.  

 Lars: Var også med på revyen i vår. Veldig gøyt, har lyst til å være med neste år 

også, derfor jeg stiller.  

 Marit: Går fortsatt 1. klasse Tekgeo. Vært med på hele prosessen i fjor. Lært 

masse av revysjefene i fjor. Håper mange flere blir med neste år! Kan bidra med 

gode erfaringer 

 Stiller sammen alle 3. Inkluderer alle i berg, til og med mattek.  

 Forsamlingen godkjente dette også ved akklamasjon 

7. Eventuelt 

i. Statuttendringer: 

1. Bedriftkontakt bør bli endret til bedriftsjef. Mer oppklarende og lyder bedre 

2. ISW-kontakt har mulighet for utvidelse  

a. Foramlingen godkjenner dette.  

ii. Mattek HiST ikke en del av berg 

iii. Salesman of the semester 
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Forening 

   

   

Bergstuderendes Forening 
   

Postadresse e-post:  Hjemmeside: 

Alfred Getz vei 2 

7034 Trondheim 

styret@bergstud.no www.bergstud.no 

 

  

 Bergstuderendes  

1. Runa har solgt mest bergeffekter via iZettle/Vipps.  

8. Kritikk av møtet/spørsmål 

i. Alle er sykt klare for pizza 

 

 

Oppsummering 

Tiltredende personer: 

Leder – Felix Woxholth 

Infosjef – Erlend Torheim 

Kjellersjef – Endre Refsnes 

 

Myrasjef – Hemmelig 

Åreansvarlige – Kristin Steinsheim, Kjersti Buraas Snoen, Ploy Chutigan 

Revysjefer – Marit Hansen, Lars Nordø, Vilde Marie S. Gaasdal 
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