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 Generalforsamling Vår 2017 
 

Dato: Onsdag 5. april  

Tid: Kl. 18.00 

Sted: P12/13, PTS, NTNU Trondheim 
 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent 

4. Utnevning av tellekorps  

5. Presentasjon av PTV 

6. Statusrapporter fra: 

● Leder 

● Festsjef/nestleder 

● Økonomisjef 

● Bedriftssjef 

● Kjellersjef 

● Internasjonal kontakt 

● Hyttesjef 

● DHL v/Inkluderingsansvarlig 

● Infosjef 

● Redaktør i Bergmanden 

● Myrasjef 

● Revyen 

● Berseblæsten 

● Petroleum fk 

● Soskom 

● Tradkom 

 

7. Valg til Hovedstyre: 

● Leder 

● Infosjef 
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● Kjellersjef 

 

8. Eventuelt 

● Statuttendringer 

9. Kritikk av møtet/spørsmål 

 

 

 

 

                            REFERAT 

 

1. Gjennomgang av innkallelse 

i. Velkommen 

2. Valg av ordstyrer 

i. Bjørnar :D Godkjent  

3. Valg av referent 

i. Erlend valgt til referent ved akklamasjon.  

4. Utnevning av tellekorps  

i. Gule og stine. webcom Pluss to frivillige (Gina).  

5. De tillitsvalgte . Dennis og Kjersti 

i. Dennis: Petroleum og Kjersti: Tek. Geo 

ii. SPU- Tar opp ting som er relatert til studiet. Ønskes det forandring må det kommes til 

oss så skal vi ta det videre 

iii. Spørreundersøkelse: Veldig takknemlige for at folk svarte på denne. Veldig bra 

tilbakemeldinger som vi har tatt til etterretning,  

iv. Campus prosjekt: To muligheter. Flytte geologi til PTS eller omvendt. Trenger også nytt 

bygg. Mulighetsstudie, ingenting bestemt.  

v. Arrangerte en kakefredag: Treetasjes diabetesbombe. Sende ut en månedlig oppdatering. 

vi. Det skal også ansettes ny leder for instituttet.  

b. Spørsmål: Send Mail!  

c. Dennis bakte kaffekake.  

 

  

6. Statusrapporter fra: 
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● Leder 

i. Felix er ikke her så bjørnar snakker for felix 

ii. Felix er fornøyd med oppmøtet 

iii. Fornøyd med info og blestingen 

iv. Olga: Linjeforening fra gamle hist.  

v. Felix er i London. 

  

● Festsjef/nestleder 

i.  Bærserennet. Veldig bra!  

ii. CCC: kanon! 

iii. Revy: Revyen!  

 

Veldig fornøyde!  

Til Fadderuken fra sigird: Alt er klart  

Godkjent ved akklamasjon 

 

● Økonomisjef 

i. Hallo mitt navn er Jan Martin.  

ii. Veldig bra bedriftssjef 

iii. Hatt en voldsom innkjøpsrunde.  

iv. Den nye sydamen har ikke helt kontroll. Stort sett går det helt bra  

v. Har også søkt støtte fra SIT. Han i rådet for søknadene var veldig fornøyd med søknaden 

vår så får se. Søkt om 25 tusen.  

 Sydamene syr draktene.  

● Bedriftskontakt og BK-berg 

i. Hei Jeg heter Marte  
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ii. Har vært et travelt semester. Hatt masse bedpres 

iii. Har også hatt to besøk til statoil, pluss noe sammen med HC og bygg.  

iv. Sosiale medier.  

v. Begynt med prikksystemet. 2 ganger uten å stille når du er påmeldt blir straffet med 

utestengelse ett semester.  

vi. Ny struktur på komiteen.  

vii. BK berg trenger også flere medlemmer.  

ii. Spørsmål: Hvor mange bedpress til neste semester.? 

i. Har booket 3, men satser på flere!  

 

● Kjellersjef  

i. Hei Endre 

ii. Nå skal kjelleren åpnes!  

iii. I morgen skal det være møte i velferdstinget 

iv. Vi kommer til å trenge skjenkebevilgning.  

v. Neste kjellersjef skal sette opp nytt kjellerstyre  

vi. Kommer dette til å påvirke prisene i bare?: Vi skal fortsatt holde det billig.  

 

● Internasjonal Kontakt  

i. Heter Kristin og er internasjonal kontakt 

ii. Det har vært 3 ISW og det har vært kjekt. 

iii. jeg dro alene til Camborne, 

iv. Skal være 2 ISW Til høsten.  

v. Dra på ISW!  

  

● Hyttesjef  

i. Brage Hyttesjef 
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ii. Hytten står fortsatt. Stort sett utleid alle helger.  

iii. Arrangert 2 turer. Veldig kjekt  

● Infosjef/Webcom 

i. Erlend Infosjef. Jobbet med fin gjeng. 

ii. Prøver å holde alle oppdatert. Sendt en del mail. Håper de blir lest. 

iii. Skal begynne med MailChimp.  

iv. Vært mye fotograf.  

v. Representert foreningen på div arrangement.  

vi. Webkom har jobbet mye med oppdateringer på hjemmeside osv. 

1. Ny kalender på bergstud.no.  

2. Har regelmessige workshops. Har hatt 3 til nå. 

3. Forberedt GenFors 

4. Takk for meg, still som infosjef!  

 

● Redaktør 

i. Hanna:  

ii. Utgaver 2017 Skal være 3.  

iii. Jeg ønsker meg at flere skal være med i redaksjonen. Kom til meg om dere ønsker bli 

med. Trenger gjerne noen som er gode å tegne.   

iv. Revyer og Jubileum har jeg også vært på! Veldig.  

 

Godkjent.  

 

● DHL v/ inkluderingsansvarlig  

i. John. Dette er bildet av meg og brage 

ii. Ploy er Leder, og jeg er bergkontakt/ inkluderingsansvarlig.  

iii. Hytteturer og Påskefest. Kun en person på legevakten (woho Fra salen!) 
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iv. Jeg har bestilt øl, hatter og drakter. Inkludert mange. 38,33 % er totalt antall faddere fra 

mattek.  

 

Revyen:  

Vilde, Marit og Lars.  

Revyen var en kjempesuksess. Fikk med en god gjeng og hadde møter hver søndag! Veldig kjekt.  

Øvd og Øvd. Men alt øving var verdt det når vi fikk et så bra resultat.   

Veldig bra publikum . Vi hadde tenkt å ha 3 forestillinger men endte med å selge 300 billetter derfor litt 

gjeng.  

Er storfornøyd med årets revy. 

Tusen takk for at dere har vært.  

Vi skal velges ut og trenger nye folk i styret.  

Daniel: Er det mye uforutsett som kan skje med revyen. Vi har lagd en god kokebok.  

 

● Berseblæsten  

i. Instrumentkjøp fordi det er mange nye medlemmer.  

ii. Vært både Smash, Torsk og vi er klare for å dra til Bergen nå 12 stykker.  

iii. Smash i Trondheim til høsten! Klar for dette. Skal snart ha generalforsamling.  

iv. Alltid plass til nye medlemmer.  

 

● Petroleum Fk 

i. Nye trenere! Gustav og Magne.  

ii. Vi vant 3- 2 mot Emil FK.  

iii. Gratis Billetter. 

 

● Soskom 

i. Kræsjkurs med sving.  
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ii. Topptur med peder og gjengen! Veldig morro.  

iii. Store planer for neste semester.  

 

             Åre gjengen: 

 Vi har vært åreansvarlige.  

 92 partypeople!  

 Fikk ingen klager! Klapp klapp!  

 Vi gikk i overskudd.  

 Er Nye som skal ta over for oss i dag. Du får prøve deg i å være arrangementansvarlige.  

 

● Tradkom 

i. Sondre og gjengen! Tradkom.  

ii. Vi er stort sett gammel og sur 

iii. Bergringen!  

iv. 100 % av de oppmøte skal ha bergringen!  

v. Når anbefaler du å kjøpe den? når du er ferdig å summeres.  

vi. 105 års Jubileum skal settes i gang! Jub.  

vii. Historie boken! hvordan ligger det ann med den? Jobber med den, kommer til å bli mer 

info til høsten.  

Pause 

 

7.  Valg av hovedstyret 

 

● Leder 

○ Bjørnar: Vervet som leder er helt konge! man må møte på alt forskjellig av 

bergarrangementet og styremøter en gang i uken.  

○ Kontrollenheten 

○ Det er dette leder jobben står i sånn oppmøtemessig. 
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○ Vi ønsker at en leder går forran som et godt eksempel og har oversikt 

■ Moa og Peder Stiller!  

  Peder: Jeg har tidligere vært med i sosialkomiteen.  

 Stiller som leder fordi jeg tror Berg kan ha godt av det. Jeg kjenner foreningen godt og vet hva                

som skjer i foreningen.  

- Vi skal ha en større preg av felleskap i foreningen.  

- Skal også få til noen faglige samarbeid  

- Kommer til å få til en slags guide i immatrikulerings  

- Kommer til å jobbe mot samhold og motivasjon blant styret,  

- Jeg skal ha liten avstand fra meg til foreningens medlemmer. Jeg er klar for dette! Stem på meg! 

 

   Moa: 

        Jeg går mattek 

                  Jeg vil stille som leder i Berg fordi jeg er veldig glad i linjeforeningen.  

- Jeg er systematisk, liker å ha en fot i hver del av foreningen.  

- Vil begynne med lavterskel arrangementer. Mer av disse. 

- De vi arrangerer skal være mer gjennomført.  

- Olga. Dette er en diskusjon jeg ønsker å være med på. Jeg går bare 50 prosent studie til høsten så jeg har 

tid til dette. 

 

Spørsmål til Peder:  

         Veldig mye store ord, kan du garantere for det du sier? 

             Jeg har ikke lovet noe som jeg ikke har noe planer om 

Sondre: Det blir dyrt å utføre alle disse tingene dine?  

 Joda, men hadde vært awesome! 

Hva tenker dere om å forholde dere til andre linjeforeninger med tanke på fest? 

Peder: ingenting skal kræsje. Sammarbeide så godt så mulig.  

Moa: Det er litt dårlig oppmøte, men vi skal ha gode bånd mellom de forskjellige linjene!  

 

Hva har dere tenkt å gjøre som Ledere:  

 Moa: Skal holde styret sammen!  

 Peder: Skal motivere og belyse ting fra en litt annen side. 

 

Moa: Vært med på mye og mange sammen 
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Moa hvorfor skaffet du deg BMD? Det skaper et felleskap. Veldig stas.  

 

Har dere en ekstern ledererfaring  

 

 MOA Vant!  

 

 

● Infosjef 

■ Håkon 

   Går 3 snart muligens. Jeg er veldig gira på å bli med i styret! Jeg har veldig lyst til å være   

med i webcom. Har lyst å være med å utvikle siden videre. Jeg har erfaring med Webcom. Jeg er sosial og har 

en fot innenfor de forskjellige  

    Kjetil:  

  Kjetil: Jeg har lyst til å stille som infosjef. Har erfaring med andre språk og data generelt.  

    Lars:  

 Har erfaring med blæsting fra revyen. Drifter en nettside kalt Bergringen. Har vært en del av berg veldig 

lenge, og infosjef er en kul stilling å være med på.  

Kjetil: Har gått et år på informatikk og har mye erfaring fra både skole og fritid.  

Lars: Hvordan skal du skille de to stillingene fra hverandre? Tar med meg teknologien.  

Spørsmål om mailinglistene: 

Det er mulig å få til skilte mailinglister.  

 

Sikkerhetskontroll? ingen konkrete tiltak 

   

   Kjetil Vant 

 

● Kjellersjef 

■ Iver Stiller! 

 Husker at kjelleren var veldig Kjekt! 

 

Valg av stillinger i styret/foreningen:  
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● Åreansvarlige 

○ Åre er ganske kult. Du bruker litt tid men sånn går det.  

■ Hva skjer hvis berg ikke har noen åreansvarlige? 

■ ikke noe tur. 

  

■ Kristin: Det er mye å gjøre, men det er en takknemlig tur. Det er litt å gjøre men 

sånn er det.  

■ Kari! Førsteklasse mattek. Har struktur nok til å arrangere en god tur og er klar 

for å gjøre det. 

■ @Runa: Hvordan ror du deg ut av vanskelige situasjoner? 

● Hun lo seg ut av det… 

■ @Sondre: Stiller noen med deg? 

● Jeg har et par venninner. Håper de hjelper til. 

■ @Kjersti: foreslår Christoffer og Endre 

● De kommer opp! Christoffer har så mye å gjøre.  

Blir Trygve benket!  

KAri blir valgt!  

 

● Revyansvarlige 

■ Marit og gjengen presenterer seg! God kokebok! Bruk oss for alt det er værdt  

■ Daniel Stiller!  

  

  Godkjenning av statuttene: Alt godkjent! 

    

 

8. Eventuelt  

9. Kritikk av møtet/spørsmål 

- Bra Genfors 

- Prøve å få det til å passe for flere neste gang 
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Oppsummering tildredende og avtroppende i styret: 

 
 

Stilling Tildredende Avtroppende 

Leder Moa Madeleine Angell Fagermo Felix Woxholt 

Infosjef Kjetil Aarflot Storaas Erlend Torheim 

Kjellersjef  Iver Fossen Haugen Endre Refsnes 

 

 

 

Revysjefe Daniel Vadseth Marit, Lars og Vilde 

Åreansvarlige Kari Ravnestad Kjørholt og Trygve 
Mikal Viga Skretting 

Ploy, Kristin og Kjersti 

 

 

 

 

 

 

 


