
 

 

Generalforsamling høst  2016 
 
Dato: Torsdag 17. november  
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 
● Økonomisjef 
● Bedriftskontakt  
● Kjellersjef 
● Internasjonal kontakt 
● Hyttesjef 
● Infosjef 
● Redaktør i Bergmanden 
● DHL v/Inkluderingsansvarlig 
● Berseblæsten 
● Petroleum fk 
● Webcom 
● Soskom 
● Tradkom 

 
6. Valg til Hovedstyre: 

● Bedriftskontakt (Materialteknologi har ikke anledning til å stille denne stillingen) 
● Vise-festsjef 
● Vise-økonomisjef 
● Hyttesjef 
● Internasjonal kontakt 
● Redaktør til Bergmanden 

 
7. Godkjenning av Inkluderingsansvarlig  
8. Eventuelt 

● Statuttendringer 
9. Kritikk av møtet/spørsmål 
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                            REFERAT 

 
1. Gjennomgang av innkallelse 

i. Felix sprenger høyttaleren.Velkommen! Vi skal gjennom mye så bare å kjøre på! 
Godkjennes ved akklamasjon.  

2. Valg av ordstyrer 
i. Felix valgt til ordstyrer ved akklamasjon. 

3. Valg av referent 
i. Erlend valg til referent ved akklamasjon.  

4. Utnevning av tellekorps  
i. Harald og Gule og stine. Pluss to frivillige. Mads og random  

5. PTV - med Harald.  
i. Formell navnendring: PTV - ITV (instituttillitsvalgt) 

ii. Petroleumsfag  
1. Valgfag 3 klasse  

a. Litt flere valgmuligheter. C++ og petrofysikk. For teknologi er det mer 
låst.  

2. Utveksling 
a. Vanskelig å få noe gjennom. Mulig løsning er å bytte plass på fag. fra 3 til 

4 klasse.  
3. Fag som ikke fungerer helt optimalt : seismisk bølgeforplanting. Strømning i 

prosøse medier skal også bli bedre.  
iii. Geologi:  

1. Maren er programtillitsvalgt. Har jobber med 2 saker. GIS har ikke fungert på 
lenge, og dette emnet blir avlyst. Fager har blitt slettet 

2. Den andre saken har vært opptakskrav for master. Det ønskes spesifikke krav til 
matt, kjemi, IT og kjemi. DEtte må du ha for å søke 

iv. Tek geo:  
1. Prioriterte saker: valg av hovedretning, Forbedring av informasjonsflyten er det 

som skal jobbes med videre.  
2. Det korte campusprosjektet IVT. -> Senter for geologi og petroleum  

b. Vi er her for DERE!!!! :D Ta kontakt med oss!  
  

6. Statusrapporter fra: 
 

● Leder 
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i. FOR ET STYRE! fantastisk flinke folk. Vi gjør alt for at dere skal få en bedre hverdag. 

ii. Livet er en fest 

1. Myra: gikk bra 

2. immfesten: Var også veldig bra! Hyggelig å høre at vår immfest er meget bra! 

3. Immballsesongen: Har også vert veldig bra. Det er utrolig mye gøy der.  

4. Solanturen: Ganske interessant.  

5. Styrefest: Veldig bra! Vi vant to plater med melkesjokolade.  

6. Gruveraven : Var konge den 

iii. Til alle som tror vi bare drikker 

1. Ny kalender med alt.  

2. kreativ blesting -> bedre på info- tidlig ute. Legge mye i å være tidlig ute!  

3. Idemyldringsmøte - Jobber for dere. Ideer for hvordan vi kan bli bedre.  

4. Tilbakemelding = kom til meg. Det er veldig fint om dere kommer til oss med 

tilbakemelding. Send melding til Meg(felix) så holder jeg dere anonyme.  

5. Benkeregler. Hvis noen allerede har stilt er det ikke lovt å benke noen. Hvis du 

skal benke noen, må du ha en god grunn!  

6. Fitnessfokus på berg. BB -- bersebolerne. Tuborg lite. Dette er min nye visjon! 

Spørsmål !  

a. Spørsmål: Hva har dåkkår i styre lært det siste året?  

i. Vinner ikke PH der! Konge det!  

 

● Festsjef/nestleder 

i. Tenker å ta en liten oppdatering.  

1. Fadderuken: Vi fikk arrangert de fleste arrangementene. Prøvde på et swingkurs, 

men det rakk vi ikke, dette skal vi har før CCC. Jeg er ganske fornøyd med 

fadderuken..  

ii. Viktor: Eg vil takke styret for min tid! Vil takke arrangementkomiteen. Berg er i veldig 

gode hender med den kommende festsjefen 
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iii. Åre: Enda ledige biletter 

iv. Berserennet: 18. februar 

v. bergrevyen: 10 -11.Mars 

vi. CCC: 18. mars. 

ii. Er det noen spørsmål?? Nei Godkjent ved akklamasjon 

@Bård: (GEEEEELTAAAARRR) 

● Økonomisjef 

i. Eg hette Ivar og e sjefen for pengene! Nå blir det litt tall her! Går bra med økonomien 

jaa…  

1. Har vert lite på konto, men mye som kommer inn.  

2. Solanturen ble litt dyrer en forventet.  

3. Har innført vipps.  

4. BMD: Har blitt litt dyrer, men vi skal prøve å holde draktene til ca samme pris 

som før.  

ii. Er mye utestående. Sclumberger skylder oss 20 000. Ca 70 000 som skal tikke inn på 

kontoen.  

iii. Teknologiporten skal vi også få 55 000 kr fra. I tillegg er vi sposet 25 000 kr  

Godkjent!!!!!!!! 

● Bedriftskontakt og BK-berg 

i. Hei hei! Hørre alle meg?.  

ii. Vi har tatt opp 10 nye medlemmer i høst- flotte mennesker.  

iii. I år har vi fått inn mange nye folk. Hadde en veldig bra presentasjon med Jernbaneverket. 

Har dessverre hatt en del avlysinger. Sannsyligvis kommer disse tilbake til våren.  

iv. Vår 2017: Har en del som er booket allerede.  

v. Takk for meg! Godkjent ved akklamasjon! 

● Kjellersjef  

i. Kjelleren er fortsatt stengt! på ubestemt tid.  

ii. Kjellersaken:  
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1. Ingen som har rå til å pusse opp kjelleren.  

iii. Midlertidig: Aktivitetshus på moholt, eventuelt en barnehage. 

iv. Fremtidige planer:  

1. Enten pusses lokalet opp 

2. ellers så er det et lokale i nardovegen!  

Spørsmål : Hvor høy er en høy pris? - månedlseie på 3000- 6000!  

Godkjent  

 

● Internasjonal Kontakt  

i. Jeg har nå arrangert ISW i Trondheim. 

ii. - Mange forkortelser!: Alle medlemslandene passer på at det blir arrangert.  

iii. Veldig kjekt å være med! Arrangementet er Gratis, og alt er dekt i en hel uke (Utenom 

fly!)  

1. ISW i Trondheim! Ble en suksess.! 

2. Ble valgt ny president og visepresident.  

3. Regnskap er dyrt å arrangere, men dette gikk fint.  

4. Budsjettet ble halvert. Ble ikke like fansy som forigje år. Sparte masse penger på 

ølbrygging. Heldigvis gikk alt bra, så nå er det ca 20 000 kr igjen på konto til 

nestemann!  

iv. Neste år er et vledig bra ISW-år!  

v. Dra på ISW: Det er minner for livet! blir kjent med veldig mye folk så Dra på ISW!  

vi. Spørsmål? Kan doktorgradsstudenter dra? - Ja hvis ingen andre viser interesse.  

Godkjent!  

  

● Hyttesjef 

i. Bilde av Christoffer kommer! og det blir latter!  

ii. Ja da var det min tur!  

iii. Har arrangert mye: Reservasjoner, Dugnad og solanturen!  

Besøksadresse: Postadresse: E-post/hjemmeside: 
Alfred Getz vei 2 Sem Sælands vei 1 styret@bergstud.no 
7034 Trondheim 7034 Trondheim www.bergstud.no

 
 



 

 

iv. Dugnad: Rundvask, Generelt vedlikehold. 

v. Noen som tok tilfart og gikk på do! Ble veldig dyrt.  

vi. Takk for meg!  

Godkjent! Spørsmål: Ka e forskjell på møl og nattsvermer. Møll spis klær og sånn, mens nattsvermere 

bare svermer  

● Infosjef/Webcom 

i. web.com er episk 

ii. nye mailing lister. Håper alle får mail! Er en del som leser mailen? 

iii. Oppdatert bergstud siden. Der finnes fadderprogramm 

iv. Promotering, dette finnes også bergstud 

v. Web.com: Oppdateringer og informasjon samt tema. Div. fiksing på nettsiden 

vi. To  nye medlemmer. 

vii. Møter (så ofte det går ann) på Mandager. 

viii. Spørsmål: Har du kuttet noen utgifter? - Nei, litt men ikke så mye, håper på bedring 

ix. Er du fornøyd med baren? - nei?  

x. er den farget? - ja. “hahahahahahah” pro top, er øyenbrynsfarge! 

xi. Mål før du klipper håret? - Ikke sikker, klipper meg aldri 

Godkjent 

 

● Redaktør 

i. Lagd  5 utgaver av Bermanden: Kjempebra at vi får inn mye bra for dere! 

ii. Tusen takk for alle som bidrar og hjelper til, også til Erlend som driver med forside.  

iii. Husk å sende inn bilder!  

ii. spørsmål: Bruker navnet på snapchat?  

iii. Er det tillagt guttepoeng for å være med? Ja veldig anbefalt.  

Godkjent! Flott Gina  

● DHL v/ inkluderingsansvarlig  

i. Jeg er da inkluderingsansvarlig.  
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ii. Vi har fått nytt pauserom, Styret bestemte seg for å øke støtten til BSF. 

ii. Ploy Ploy!  

iii. Spørsmål: HAr du økt mennesker du har inkludert??  neei 

iv. Bli kjent festen med  

v. Danial: alle rekker opp,  

vi. Kan de som ikke går mattek gå til paserommet? Ja den grønne mannen er der  

 

● Berseblæsten  

i. Sondre: Vi har fått mange nye medlemmer! Vi har alltid plass til flere.  

ii. Smash i Ås; 

1. Vi var veldig bra representert. 

2. Skal til Bergen til våren 

iii. Er det noen begrensninger på hvor man 

 

● Petroleum Fk 

i. Lars trener laget! Lager for hele Berg. 

ii. Det er bare å joine!  

1. Vi har generalforsamling i Januar. Ny generalforsamling i februar! I 15/16 

sessongen slo vi EMIL! wohoooooooo 

spørsmål: Annonserer dere kampene på bergstud? tar kontakt med infosjef!  

 

● Soskom 

i. Soskom der er Jeg (endre) leder!  

1. Dette er bergforeningen sin alkoholfrie arrangementkomitee 

ii. kommende aktiviteter:  

1. Blir mye kjekt fremover! Blandt annet swinkurs 

Spørsmål: Er det swingers eller swingkurs det står ? Det du mest skulle ønske deg  
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● Tradkom 

i. Vi er litt gamle utdanka bergfolk som mener at alt var bedre før, og liker å komme med 

“konstruktiv” kristikk til styret. 

1. Bergmandsdrakten:  

a. “Kan dere lage noen skrevne regler for?” Ja det kan vi 

i. Alle regler for bergmandsdrakten kommer med i drakten og på 

bergstud.no.  

2. Litt mer når det kommer til instagram: Ikke bare felix sin personlige instagram! 

3. Pass på dette med kontortidene!  

ii. Vi har komt med mye sure nå! men !  

ii. Spørsmål: Andre linjeforeningers pins er ikke ok, men det går an å ha pins fra andre?:  

iii. Spørsmål: Hvem har skrevet dikte?  

iv.  

v. Godkjent!!! ved akklamasjon!  

 

Pause 

 

Gule rocker showet!  (Vote.bergstud.no) 

 
7.  Valg av hovedstyret 

 
● Bedriftskontakt 
● spørsmål: Ka e den viktigste egenskapen i disse tider?: du må være kreativ, og du må få de til å 

skjerpe seg litt, prøve å ver kreative.  
■ Jeg heter Marte Møller! Jeg er 23 år og har studert i stavanger, har jobb som 

eiendomsforvalter! Jeg trives veldig godt som medlem av komiteen, og ønsker å 
gå videre med å bli bedriftskontakt i Berg! Jeg syns at Oda har gjort veldig god 
jobb, men jeg ønsker å ha mitt eget preg på BK-berg. Jeg har veldig lyst å vøre 
med i hovedstyret?  

■  Gule: Er det flere som skal stille?:  
■ @oda: flere som vil stille  
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Spørsmål: Hvor kreativ er du? Ca 69.  
Helt på slutten kommer Amer! og stiller!!!!1 ut av det blååå 

- Jeg er med i BK berg, og syns det hadde vert kult å bli med i BK berg og styret! Har ikke 
så mye mer å si enn det.  

                     Spørsmål: Hva har du tenkt å gjøre for å bedre BK berg?  
                           - Jeg skal  gjøre BK berg great igjen!  

 - Dj broiler er bra, fordi det har gjort Krogsund kjent!  
 
Da kommer vi i gang med avstemningen!!!  
Bedriftskontakt: Ble Marte!!  
 

● Vise-festsjef  
■ Bjørnar: Hører dere meg?? JAAA, Da skal vi velge ny vise-festsjef. Første året er 

fadderuken og, år nommer 2 skal du arrangere berserennet osvosv. Må være glad 
i fest. Burde kanskje holde ut med meg? spørsmål?? 

Spørsmål: jan martin: er også nestleder i Berg.  
Endre: Er det god mulighet for å få daljer? - Burde være glad i fest! Viktig å representere 
foreningen!  
Thomas: Kan dette vervet få utover skolen på noen måte? alle kan finne en god balanse.  
Hvilken linjeforening har de beste festene? Det er fristene til å se mot meg, vi er best i fest fordi 
vi går på fest med livet som innsats.  

■ Sirgid!! (SIGGA ) stiller! Jeg går første år geologi! Har lyst å bli vise-festsjef, og 
jeg elske fest!. Jeg passer inn! Stem på meg!  

Spørmål:  
Viktor: Har du noe å bygge erfaringene dine opp på?  
JA jeg er god til å feste!  
Sigrid ble vise-økonomisjef!!  
 

● Vise-økonomisjef 
■ Jeg er vise økonomisjef! Nå må jeg gi den bort, og det er tungt, fordi nå får jeg 

mye mer jobb! Det fine er at du lærer mye fine ting som er verdifulle å ha med 
seg videre! Aldri feil å ha på CV-en. Får 2 fantastiske ut!  

Spørmål: Hvorfor er du god hjelp? Jeg har god erfaring!  
Hva er ansvar til økonomisjef? har ansvar for økonomien!  
Er kanskje Torpedo-sjef et bedre navn(GULE)? - jeg kan lære noen å håndtere balltre!!!! 

■ Vilde stiller!!!  
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■ Hei jeg heter Vilde og har veldig lyst til å bli med! Jeg føler jeg passer godt i 
stillingen?  

Spørsmål: Hva er forskjell på kreditt til debitt? ja det kan jeg, penger du har og penger du ikke 
har etc. etc.  
Hvis du er så jævlig opptatt av økonomi? hvorfor går du berg da?  
Sondre: Det ryktes at kreditt og debitt ble lekka? Er bergforenungen momspliktig? JA gjettes det 
til applaus (Y)  
 
¨Da ble Vilde vise-økonomisjef!!! 
 

● Hyttesjef 
■ Detta e det beste værvet ikke noe mer å si om det! Som hyttesjef arrangerer du alt 

som skjer på hytten, litt på martnadn. Det er givende og jævlig gøy med. Ikke gå 
glipp av dette!  

Spørsmål: 
Er det vannskelig å finne vegen? - Nå har jeg lært meg det.  
Hvor mange turer brukte du til det? - 5 turer.  
Hva er det beste? - Det er ganske rolig til tider!  
Er det mange andre en berg som bruker hytten? - Nesten samltige andre linjeforeninger bruker 
denne hytten!  
Hvordan tar vi tak i nattsvermer problemet? - Problemet er ikke dem, men folket!  
Har bergforeningen fortrind når det kommer til hytten? - Som medlem betelare vi 150 og over 
150 betaler vi bare for 25.  

■ Brage stiller! 21 år, førsteklasse geologi! Har lyst å bli hyttesjef! Har svart belte i 
gaffateip 

Du virker som en jævlig bra fyr, men har du et godt hyttetur minne? - har glemt det!  
Har du aldrig vert på solskinshyten? - nei 
Vet du hvordan du bruker google maps?-  ja har svart belte.  
Tror du du klare å huska nøklene når du skal på hytten? - Ja 
Siden du aldrig har vert på hytta? hva er det som må fikses? - Nei har ingen tanker, nye vinduer!!  
 
Brage ble ny hyttesjef! 
 

● Internasjonal Kontakt  
■ DEt er ikke 2-årig på samme måte, forklaring av ISW… Du har ett år på å prøve 

ISW 
¨Spørsmål? 
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koss e mulighetene for å finne livspartneren på ISW? - lover godt! av egen erfaring.  
 

■ Kristin Stiller!!!! Jeg var med på døvehytten når det ble arrangert i Trondheim! 
har lyst å arrangere et selv?  

Spørsmål:  
Vil du fortsatt tilate doktorgradsstudenter til å dra på ISW? Ja! 
E det sant at du snakker flyte tysk? - Ja 
Siden du snakker flytene tysk? WÒHO!  
Har du internasjonal erfaring? - Har bodd et halvt år i tyskland!  
Har du lært deg tysk flytende på et halvt år? - kunne det fra jeg var liten? 
 
Kristin Ble internasjonal kontakt! 
 

● Redaktør 
■ Du er med i styret men har ingen stemmerett! Bermanden må lages minst 2 

ganger i semestert! Du har en flink redaksjon å jobbe med! men du må jobbe med 
å få inn nye studenter og! Jeg hadde ingen erfaring. Jeg har dusleksi, men det 
ordnerr seg alltid!  

Spørsmål:  
Ka e bergmannens sin størtse utfordring det kommende året? - Det er å få med folk, engasjere 
folk til å dele til bergmanden! Vi har lyst til at linjeforeningsavisen vår sjal være en av de bedre!  
Den enkleste måten å sende til? - Send på facebook til redaktøren!  
Du har altså slitt med å finne nok romper? - Å nei nei, men dette har kommet seg 
Så du har fjernet baksiden? - Dettte er en grei regel å gå utfra! 
 

■ Hanna stiller! Jeg er glad i å skrive, og tenke nytt og kreativt! Satser på at ingen 
andre stiller!  

Spørsmål? 
Hva er din stilling til baksiden? - HAr ikke tatt stilling til det, lever i litt samme filosofi til Gina, men 
kan være mulighet for å gjenninføre det!  
Viktor? Er du mulighet for å åpne vinduet igjen!?? jaja .  
 
Hanna Ble ny redaktør!!! <3 hilsen Gina! Da best 
 

● Godkjenning av inkluderingsansvarlig 
○ Jon er ny DHL. Innkluderingsansvarlig !  

Spørsmål; 
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Viktor: hvor mange har du tenkt å innkludere? Ca 4.5, 0,5 bedre en Peder! 
 

8. Eventuelt  
Felix: Statutendringer, bedriftkontakt - bedriftsjef 
 
Kjørt inn det nye instituttet, endring på instituttnavnet!  
Styrets plikter: Om nødvendig kan det kalles inn til ekstaordinær generalforsamling 
Alle godkjent!  

9. Kritikk av møtet/spørsmål 
- ingen konmentar !  
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