Bergstuderendes
Forening
Generalforsamling høst 2015
Dato: Torsdag 12. november
Tid: Kl. 18.00
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
DHL-leder
Berseblæsten

5. Avstemning av reviderte statutter
6. Valg til Hovedstyre:






7.
8.
9.
10.

Bedriftskontakt
Vise-festsjef
Vise-økonomisjef
Hyttesjef
Internasjonal Kontakt
Redaktør

Godkjenning av inkluderingsansvarlig
Eventuelt
Tradkom
Kritikk av møtet/spørsmål

Bergstuderendes Forening
Postadresse
Alfred Getz vei 2
7034 Trondheim

e-post:
styret@bergstud.no

Hjemmeside:
www.bergstud.no

Bergstuderendes
Forening
REFERAT
1.
2.
a.
3.
a.
4.






Gjennomgang av innkalling/saksliste
Valg av referent
Kristin valgt som referent
Utnevning av tellekorps
Magnus Gule er dagens tellekorps (elektronisk avstemming)
Statusrapporter fra:
Leder
i. Idémyldring og workshop
1. Mailordning
a. Mer ryddig mailordning nå
2. Runde rundt bordet
a. Alle må si hva de har gjort siden sist
3. Ølkryss
a. Forebygger unnasluntring
ii. Immatrikulering
1. Var redd for å ikke kunne bergsman vi aro
iii. Har hatt en sykt bra høst med fadderperiode osv
iv. #Goals
1. Hovedmål er at studentene skal være fornøyde.
2. Mål om at hun alltid skal være tilgjengelig.
3. Samarbeid med linjeforeninger
a. Stemmesystem osv
4. Organisering
v. Forsamlingen godkjenner dette.
Økonomisjef
i. «Jeg heter sondre og er økonomisjef»
ii. Turbulent år
1. Nedsatte aktiviteter i oljeindustrien
2. Hadde vanskelig utgangspunkt fra 2014, dårlig tilpasset kostnadsnivå
a. Måtte ta 20 000 fra ISW-fond for å dekke inkassokrav. Hvis ikke hadde vi gått
konkurs.
b. Har måttet omstille kostnadsnivået på mange arrangementer, så skryt til festsjefen for
det.
c. Måttet gå gjennom kokeboken til bla hyttesjefen, revidere mengde mat etc.
3. Hvordan ser det ut for nestemann?
a. Vi må ha en buffer
i. For å dekke store utgifter som kommer tett på hverandre
ii. 1.1.16 – 50k i likvide midler
iii. Bufferbygging godt på vei
4. Regnskap
a. Ser ut som vi har gått 67k i minus, dette stemmer ikke, har div utestående
innbetalinger og verdier i BMD etc.
5. Ingen spørsmål
6. Forsamlingen godkjenner dette
Festsjef/nestleder
i. Immballet
1. Arrangert på thon hotel prinsen (ikke samfundet).
2. Godt oppmøte
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3. Fikk skryt
ii. Julemøtet
1. Kjørte egen bar, kjøpte inn alkohol og solgte selv. Fungerte bra
2. Fikk skryt av logen
3. Altså skjedd mye forandringer der (pleier ikke akkurat å få masse skryt)
iii. Hadde lyst til å arrangere fotballturnering, men var vanskelig å booke hall
1. Tas videre til neste festsjef (Viktor)
iv. Arrangementkomité
1. En av de bedre komitéene vi har hatt på lenge
v. Fadderuke
1. Strålende sol
2. Gikk bra. Faddersjefene var fornøyde.
3. Fikk arrangert alt det tradisjonelle. Gikk ganske bra, har han hørt.
vi. Ingen spørsmål
vii. Forsamlingen godkjenner dette
Bedriftskontakt
i. Annika for TekGeo
1. Hatt et passelig bra semester
a. 3 bedpresser
b. Mange som er interesserte i å komme til våren
c. Ingen planer om å ta opp nye medlemmer
ii. Tonje for Petroleum
1. Takker en utrolig flott komité! Har jobbet knallhardt dette semesteret. Håper alle blir med
videre.
2. Lite rektruttering i oljebransjen akkurat nå
a. Har påvirket bedpresser.
b. Kun hatt en bedpres for petroleum.
c. Håper det blir bedre til våren. Har litt planer der.
3. Bedpres med Lundin
a. Gikk fint
4. Intro til petroleumsindustrien
a. Samarbeid med kantinen
5. Prøver å ha best mulig erfaringsoverføring
6. Introduksjon til Petroleum
a. 1. og 2. klasse petroleumsfag
b. For studentenes skyld
c. Skal få en pekepinn på hva arbeidslivet kan medbringe
d. Onsdag 18. november, må meldes på innen førstkommende søndag.
7. TAKK FOR MEG!
8. Forsamlingen godkjente dette og.
Kjellersjef
i. Jeg er kjellersjef
ii. VI HAR GÅTT I PLUSS!
iii. Har hatt fadderuke på kjelleren
iv. Kjellerstyreopptak
v. Arrangert 40års jubileum
vi. Lite arrangementer
1. Pga UKA
vii. Starta opp en komité – bryggerlauget
1. Kurs etter jul
2. Bergbrygg til god pris på kjelleren
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viii. SiT har blitt hissige:
1. Mange klager på støy
2. Urinering ute
3. Ikke populært
4. Konsekvens – slutt på FFBT
ix. Spørsmål?
1. Gule: Skal du fortsette? JA
x. Forsamlingen godkjenner dette også.






Internasjonal kontakt
i. Startet med å dra på ISW i delft med Thea og Mats
ii. Satt opp budsjett for ISW 2016
1. Hvordan gjøre det billigere?
a. Engasjere bryggarlauget for å brygge øl?
2. Postet 90 konvolutter til bedrifter med søknad om penger
iii. Stiller til gjenvalg
1. Skal da ta opp 2 nye
a. Økonomiansvarlig
b. Bedriftskontakt
c. Får dra på kongress
2. Komitéopptak til høsten
iv. ISW neste semester:
1. Helsinki
a. Anbefaler denne. Som en ukeslang solantur. Med litt bedpresser og.
2. Mons
a. 21.-27. januar. Marit og Stine hadde det gøy der i fjor.
3. Miscolch
v. Forsamlingen godkjenner dette også.
Hyttesjef
i. «Hallo alle sammen»
ii. Hva har hyttesjefen gjort dette semesteret?
1. Dugad
2. Solantur
3. Booking av Hytta
iii. Dugnad:
1. JEG slipte hele stuegulvet
2. Fikk hjelp til å legge på litt lakk
3. Hadde ordentlig vask av hele hytta
4. Div småting
iv. Solantur
1. Tradisjonell gruvetur
2. Tur til Røros sentrum
3. Fantastiske førsteklassinger. Makan til initiativrik ungdom har jeg ikke sett på lenge
v. En ting til jeg skal gjøre med hytta: KABOM lissom
vi. Takk for meg
vii. Forsamlingen gokjente dette og.
viii. Spørsmål:
1. NEI
Infosjef
i. Kristin tok over for Harald
ii. Webkom lanserte ny nettside i vår. Har jobbet med å opprettholde denne.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Laget ny studentside på bergstud.no til fadderperioden.
Fått ny PC til kontoret. Fikk spons av IVT og IGB
Fått kjøp og salg av bøker på bergstud.
Laget reserveringsside for solskinnshytta på bergstud.
Gjort berg synligere på sosiale medier. Rundet 1000 likes på facebook. Er også på Gobi.
Laget side med intervjuer av utgående styremedlemmer for å bleste nye stillinger.
Har digital avstemming på genfors for første gang.
Gule får premie (Ratzeputz)
Spørsmål
1. Tor: Hva skjer med gjenglemte klær-spalten?
a. Det kommer tilbake neste år.
2. Hvorfor får bare gule premie?
a. Var bare han som spesifikt requestet det.
xii. Forsamlingen godkjenner dette og.
 Redaktør i Bergmanden
i. Skryt for Infospesial
ii. 4 nye redaksjonsmedlemmer som alle er veldig lovende
iii. Kommentar til Hexeberg: Gjenglemte klær var med i bergmanden forje semester
iv. Spørsmål?
1. Hvor mange i redaksjonen? 9 med meg. 8-9.
v. Forsamlingen godkjente dette og
 DHL-leder
i. Jeg har vært leder for DHL og eh hva er det det heter? Jo, inkluderingsansvarlig
ii. Henrik Krogsæter er ny DHL leder
iii. Ny bergstyrerepresentant Peder Ekerhovd.
1. Mange nye gode forslag
iv. Fusjon blir spennende
v. Hatt et fint år i styret
vi. Forsamlingen godkjenner dette og
 Berseblæsten
i. Hei jeg heter Sondre og er leder i Berseblæsten
ii. Smash i Bergen 4 stk 17.-19. april
iii. Smash i Trondheim
1. 294 deltakere fra 17 studentorchestere
2. Berseblæsten med og arrangerte.
iv. 17. mai
v. Div andre ting
1. Spilte for TP
a. Bedre samarbeid med de andre orkestrene på NTNU
vi. Tiden framover
1. Spilleoppdrag på Gløs i desember
a. Betalt (?!!)
2. Kor og KROPS-seminar
vii. Bli med!
1. Ingen krav til musikalske egenskaper
viii. Spørsmål?
1. Hvor mye koster det å leie dere for en helaften?
a. Vi kan diskutere pris, øl er godkjent betaling
5. Webkom
a. Nytt fra i år av: Stemme elektronisk
b. Vote.bergstud.no
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i. Trenger ikke tellekorps, 3 flere kan stemme enn tidligere
ii. Sparer tid
iii. Få lapp ved ankomst med brukernavn og passord
1. Lån telefon av sidemann/ bruk webkom-pc dersom du ikke har smart-phone.
iv. Validering av 2 tilfeldige
v. Abakus har brukt dette tidligere.
vi. Har vanlige stemmelapper og, i tilfelle alt krasjer.
vii. Forsamlingen godkjenner dette og.

PAUSE
6. Valg til Hovedstyre:




Bedriftskontakt
o Viktig stilling. Håper noen har lyst til å stille.
o En kandidat til forhåndsvalg. Stiller via video.
 Stiller fordi hun syns det er spennende. Har lenge hatt lyst til å engasjere seg i linjeforeningen,
og bedriftskontakt er perfekt for henne.
 Utrette noe positivt for medelever.
 Klar over at de siste tidene har vært harde for oljebransjen, men vil få til så mye bedpresser
som mulig.
o ODA GODKJENT VED AKKLAMASJON
Vise-festsjef
o Skal velges ny vise-festsjef. Hovedansvar for fadderuka og deltakelse i arrkom. Tar over etter
festsjefen etter ett år, dvs det 2årig verv.
o Erlend Torheim benkes
 Spørsmål: Hvorfor har du ikke lyst til å stille?
 Lyst til å vente litt
 Spørsmål: Sykt fett at du stiller som visefest, hva er dine 9 beste egenskaper
 Ganske snill, positiv, sosial, engasjert, glad i fest og folk, osv osv
 Spørsmål: Hvorfor beskriver ikke det du sa nå en vise-festsjef eller festsjef?
 Jeg vet ikke helt hva dette går i.
 Spørsmål: Liker du øl?
 Ja selvfølgelig.
o Da passer du jo godt inn i bergstyret.
o Bjørnar Nilsen blir benket. Jeg heter Bjørnar og går første klasse tekgeo. Takker for
nominasjonen. Jeg er glad i en god fest. Har BMD allerede.
 Spørsmål: på lapisøving sa du at du hadde lyst til å bli vise-festsjef?
 Ja det stemmer det.
 Spørsmål: Hvor alkoholiker er du egentlig?
 Ikke så veldig. Men har gjørme på BMD.
 Spørsmål: Største partytriks?
 Togafest-klær, fordi jeg tar meg veldig bra ut i lite klær.
 Spørsmål: Du burde jo velge et 2årig verv? Siden du er så glad i fezt.
 Ja, men jeg unner Erlend plassen.
 Ønsker dere et rigget valg?
o Er for rettferdighet og demokrati, så nei.
 BJØRNAR VANT VALGET
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Vise-økonomisjef
o Eivind stiller. Han har drevet mye med økonomi og blant annet drevet en restaurant i Son. I
tillegg er han sykt glad i fest.
 Spørsmål: Hvilken restaurant drev du?
 Rått parti i Son
 Spørsmål: Har du engasjert deg i berg så langt?
 Ja jeg er med i Berseblæsten.
 Spørsmål: Har du BMD?
 Skal kjøpe!
 Spørsmål: Har du vasket champagne på byen?
 Ja det har jeg.
o Jan Martin stiller. Fikk et kall om å ta en mastergrad i bedriftsøkonomi, med det ultimate målet
om å bli økonomisjef i BSF.
 Spørsmål: Hva syns du om industriell økonomi og sangene vi har om det?
 Det er gaaayyyy!
 Spørsmål: Hvor tok du graden?
 På BI
 Spørsmål: Vasker du champagne på byen?
 Nei, men jeg brygger hjemmebrent.
 Spørsmål: Stiller du med hjemmebrent på berserennet?
 Ja seff!
 Spørsmål: Føler du deg underkvalifisert siden du tok masteren på BI?
 Ja litt.
o Vetle stiller
 Spørsmål: Har du BMD?
 Ikke enda, men har tenkt å kjøpe
 Spørsmål: Vet du forskjell på credit og debit?
 Eh nei lulz (men det visste ikke Ivar i fjor på denne tiden heller)
o JAN MARTIN VANT VALGET
Hyttesjef
o Christoffer stiller. Fra Narvik. Har alltid vært med i garasjen til pæppæ og drevet med handy
arbeid. Kan utføre vedlikeholdsarbeid.
 Spørsmål: Forskjell på credit og debit?
 Penger du har og penger du ikke har?
 Spørsmål: Hvordan vil du løse det hvis joakim og du begge vil booke hytta?
 Ville latt det gå til joakim pga ansiennitet.
 Spørsmål: Hva vil dere gjøre med de 370k?
 Får gjort ganske mye med 370k disponibelt. Ville gjort alt handy som måtte gjøres.
 Spørsmål: Konkrete tiltak du ville gjort?
 Grid tape ned i trappa til kjelleren
 Badstu-termo
 Spørsmål: Du er med i røde kors og kan litt om førstehjelp etc? God egenskap som hyttesjef?
 Stemmer det. Vært med i mange år, grei kompetanse der. Kan utføre førstehjelp på
alle som trenger det.
 Spørsmål: Er du redd for å bli skitten? Hvordan liker du best å bli skitten?
 Spørs på definisjonen av skitten. Svart fra topp til tå er sånn jeg liker å være skitten.
o Gjermund stiller. Er fra Bærum. Passer ikke som hyttesjef, fordi familien har nok hytter tenker
du? Nei, vi har ikke hatt noe hytte. Jeg er handy og kewl og har jobbet masse på gårdene til
familen. Jeg fikset sluket på badet på solan.
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 Spørsmål til Bærum: Hvor mange gårder finnes det i lommedalen? Hvor mange gårder
disponerer du?
 Eh ingen. Aner ikke hvor mange det er. Er arving til 3 gårder.
 Spørsmål: Hva vil dere gjøre med de 370k?
 Oppdatert kjøkkenet? Oppvask og ovn.
 Spørsmål: Favorittstilling?
 Reversed cowboy, eh nei mener cowgirl
o CHRISTOFFER VANT VALGET
Internasjonal Kontakt
o Runa stiller til gjenvalg
 Ingen stiller mot. Godkjent ved akklamasjon
Redaktør til bergmanden
o Andreas har blitt benket
 Lekte litt med tanken.
o Gina har blitt benket
 1. geologi. Er fra nordmøre, det hadde dere ikke gjetta, hæ? Mindre kuk i styret? Ikke mange
som vet om jeg har kuk eller ikke siden jeg har vært i Thailand en god stund.
 Spørsmål: Skriver du for revyen?
 Ja det stemmer.
 Spørsmål: Hørt du har vært i militæret, du er kanskje vant med å håndtere så mye kuk?
 Ja seff
o Felix har blitt benket
 2. klasse petroleum. Hvem benket meg? Takk bjørnar
 Spørsmål: Går rykter om at du på tirsdager sitter hjemme under dyna med lommelykt og
feiselklang og har din egen lille lapisøving der. Fantaserer du da også om å bli redaktør?
 Ja det stemmer.
o Kjell har blitt benket.
 Vil ikke stille, leser ikke bergmanden.
o Top gun? Endre har blitt benket
 Spørsmål: Hva synes du om jenter i forsvaret?
 Veldig positivt.
 Spørsmål: Din visjon med bergmanden?
 Har ikke lest bergmanden, aldri lest. Reklame for billig øl på kjelleren osv hadde vært
bra for foreningen.
o Ikke lov å reklamere for alkohol, hvilke andre forslag?
o Espen har blitt benket
 Takk Felix for å ha benket meg. Viktor har film av meg når jeg snakker på immball, plis se
den
 Spørsmål: Hva synes du om indøk?
 Det er en mulighet dersom man ikke vil fortsette på petroleum eventuelt
o GINA VALGT VED AKKLAMASJON

7. Godkjenning av inkluderingsansvarlig
a. Bergstyret-representant som er inkluderingsansvarlig i bergstyret.
b. Peder
i. Spørsmål: Alltid slitt med å være inkludert i berg, hvordan skal du gjøre det enklere for meg?
1. Ta kontakt med meg, så skal jeg være din venn på arrangementene til berg
ii. Spørsmål: Når er den ene gangen i ditt liv du virkelig har følt deg inkludert?
1. Første gangen jeg kom på kjelleren med BSF
iii. Spørmsål: Betyr det at du har gått 20 år av livet ditt og ikke følt deg inkludert?
1. Eh ja. Det var nå jeg fant min plass i livet.
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8. Eventuelt
a. Ny sydame
i. Endre Refsnes benket som ny sydame
1. Neida, han slipper det
ii. Holder til på Circus Shopping
1. Hatt lignende ordning før
2. Syr test-drakter.
3. Mulig det blir litt endring i pris, men er ikke bestemt enda.
b. Ny logo til BKberg
i. Bk-berg trenger ny logo. Logokonkurranse. Fikk mange fine bidrag
1. Tyler vant logokonk
9. Tradkom
i. 6 stk
ii. Gamle bitre bergfolk som syns ting var mye bedre før
iii. Stor interesse for bergs ve og vel. Opptatt av hvordan ting skal være.
iv. Bergringen: Kan skaffe bergrin i tillegg til/i stedet for sivingringen. Mye mer stilig. Ligger på fem
tusen kroner. Er du ekte bergkar eller kvinde så skaffer du deg en bergring når du er ferdig.
10. Kritikk av møtet/spørsmål
a. Marit: Syns det var kjipt at vi ikke fikk stille spørsmål til Tradkom.
b. Kyrre: JÆVLIG BRA!

Oppsummering
Tiltredende personer:
Bedriftskontakt: Oda Marie Johannessen
Vise-festsjef: Bjørnar Nilsen
Vise-økonomisjef: Jan Martin B. Helgetun
Hyttesjef: Christoffer Sørgård
Internasjonal Kontakt: Runa B. Frengen (gjenvalgt)
Redaktør: Gina Bjerkan
Ny inkluderingsansvarlig: Peder L. Ekerhovd
PS: Ved hvert av valgene var det mellom 95-99 stk som stemte.
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