
 

 

Generalforsamling høst 2018 
 
 

Dato: Torsdag  8. november 2018 
Tid: Kl. 18.00 

Sted: P12/P13, Petroleums Teknisk Senter 
 
Dagsorden: 
 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 
2. Valg av ordstyrer  
3. Valg av referent 
4. Utnevning av tellekorps 
5. Statusrapporter fra: 

○ Tillitsvalgte IGP/IME 
○ Leder 
○ Festsjef/Nestleder 
○ Økonomiansvarlig 
○ Bedriftsjef 
○ Kjellersjef 
○ Internasjonal Kontakt 
○ Hyttesjef 
○ Infosjef 
○ DHL-kontakt 

 
○ Myrasjef 
○ Petroleum FK 
○ TradKom 
○ Revyansvarlig 
○ Jubileumskomitéen 
○ Berseblæsten 

6. PAUSE 
7. Godkjenning av DHL-kontakt 
8. Valg av: 

○ Hyttesjef 
○ Bedriftssjef 
○ Vise-festsjef 
○ Vise-økonomisjef 
○ Internasjonal Kontakt 
○ Redaktør 
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○  
9. Eventuelt 

○  
10. Kritikk av møtet/Spørsmål 
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Referat generalforsamling 
 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 
○ Godkjent av forsamlingen 

2. Valg av ordstyrer  
○ Jan Martin - godkjent av forsamlingen 

3. Valg av referent 
○ Vebjørn Godkjent av forsamlingen 

4. Utnevning av tellekorps 
○ Martin, Sean og Daniel - Godkjent av forsamlingen 

5. Statusrapporter fra: 
○ Tillitsvalgte IGP/IME 

i. Studiebarometer 
1. Undersøkelse blant 2 og 5. klasse,  

ii. Materialteknologi 
1. Mattek fra kalvskinnet skal flyttes opp på berg-bygget, men de planene er lagt på vent 

pga. oppussing av oppredningen. 
2. Prøve og få flere k-emner, spesielt programmeringsfag. 
3. Det skal velges ny ptv(programtillitsvalgt), mer info kommer fra DHL 
4. Hele studiet skal gjennom en stor evaluering i 2019. 

iii. Shot-undersøkelse 
1. IV og NV scorer bra på student-trivsel, men scorer også høyt på alkohol 

iv. Minor 
1. I 4 og 5 klasse skal det forsøkes og få flere k-emner som hører sammen, slik at de til 

sammens utgjør en minor. 
v. Samlokalisering 

1. Alle på igp skal ned på PTS i løpet av neste høst. Mer informasjon kommer senere.  
vi. Valgt to ny tillitsvalgte 

1. Gaute på 3. petroleum 
2. Rebekka fra 2. mattek 

○ Leder 
i. Internsajonale studenter 

1. Skal jobbe for å inkludere de bedre inn i linjeforeningen 
ii. To nye komiteer 

1. Monolitten filmkomite 
2. Berg bryggarlaug 

iii. GDPR 
1. Gjør det vanskelig å få tilgang til mailing-listene til NTNU.  

iv. UKE-toget 
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1. Tradisjon siden 1917, men avsluttet i 2003. UKE-sjefen er veldig positiv til dette, og vil 
ha med linjeforeningene. Hver linjeforening lager en parade-flåte og går i tog fra samf. 
til torget. Rita Ottervik er veldig giret, og stiller politi, brann og lastebiler til rådighet. 

a. Trenger noen ildsjeler i berg som kan starte opp planer om flåte. 
v. Godkjent av forsamlingen 

○ Festsjef/Nestleder 
i. Siden sist 

1. Fadderuken(e) 
2. imm-fest 

ii. Framover 
1. Julemøte 16 november 
2. Åre, 20 jan 
3. Berserennet, 9 mars 
4. CCC, 29 mars 
5. 17 mai 

iii. Godkjent av forsamlingen 
○ Økonomiansvarlig 

i. Byttet bank fra dnb til Sparebank 1 
ii. Fått masse bedpres-penger 

iii. Gitt støtte til BB-jubileum og halvingball 
iv. Et lite overskudd 
v. Godkjent av forsamlingen 

○ Bedriftsjef 
i. Bedpres høsten 2018 

1. Har hatt 5 bedpresser 
2. Skal ha to stykker før jul 
3. Et besøk til aker BP 

ii. Påmelding til bedpresser foregår via teknologiporten sine nettsider. 
iii. Godkjent av forsamlingen 

○ Kjellersjef 
i. Har gjenåpnet kjelleren 

1. Deler med Hybrida og timini 
2. Et selvstendig foretak i BR 

Skjenkebevilling, og maks 60 pers 
ii. Har hatt mange fester der allerede 

iii. Har hat nytt kjellerstyre-opptak 
iv. Dahls på fat kommer etter hvert 
v. Godkjent av forsamlingen 

○ Internasjonal Kontakt 
i. ISW 

1. Arrangerte ISW i Trondheim nå i høst 
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2. Et lite overskudd på ca 6000 til neste ISW 
ii. ISW til våren 

1. Finland jan/feb 
2. Mons feb/mars 
3. Tyskland april/mai 
4. Kanskje England i midten av januar 

iii. Godkjent av forsamlingen 
○ Hyttesjef 

i. Fått godkjent bytting av vindu 
1. Berg skal gjøre forarbeid, men eksternt firma skal sette inn de nye vinduene 

ii. Siden sist 
1. Solantur 
2. Dugnad 

a. Malt gulv i to rom og byttet håndtak i badstude 
iii. Godkjent av forsamlingen 

○ Infosjef 
i. Aktivitet på Facebook 

1. Mye engasjement i starten, dabber av etterhvert.  
ii. Hva har jeg gjort: 

1. Styrer nettsida til Berg.  
a. Nede en liten stund i Høst. Ble fikset 

2. Generell oppdatering 
3. Sender litt mails 

iii. webkom 
1. Komiteopptak: Ett nytt medlem 
2. Jobber med å få oversikt over godkjente fag ifbm utenlandsopphold 
3. Møter ca en gang i mnd. Low key 

a. Plass til mange fler! 
iv. Godkjent av forsamlingen 

 
○ DHL-kontakt 

i. Hva har skjedd i DHL 
1. Ny leder 

a. Per Håkon 
2. Ny DHL-kontakt 
3. IMA ga 10 000 kr i støtte til fadderuka 

ii. Godkjent av forsamlingen 
○ Redaktør 

i. Bare 2 utgaver i høst, inkl imm-utgaven 
ii. 30. årgang, men er først 30-års jub til neste år. Kommer jub-utgave da 
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iii. Godkjent av forsamlingen 
 

○ Myrasjef 
i. Tømte baren på studenterhytta, 300 liter øl 

ii. 90 gjennom myra, og ingen på legevakta 
iii. Desserten fikk mange tilbakemeldinger 
iv. Godkjent av forsamlingen 

○ Petroleum FK 
i. Petroleum FK damer 

1. Treninger mandager på finalebanen 
2. Guttene har trening tirsdag i Dødens dal 

Godkjent av forsamlingen 
○ TradKom 

i. Fått nye smaksprofiler 
ii. Skikk og bruk, i forbindelse med BMD 

1. Svarte sko, svart sløyfe og ingen pins(kun ISW og berg-relaterte) 
2. Jakka kan kun tas av etter at den eldste bergmand/quinde tar av sin.(dvs den første 

gjennom myra) 
3. Kjøp bergring, i stedet for siv-ing-ringen. 

iii. Bra 
1. Nye medlemmer i komiteene og to nye komiteer 
2. ISW 

iv. Dårlig 
1. Dårlig deltagelse på ISW av Bergstyret 
2. Sto og spiste fisk på myra 

v. Godkjent av forsamlingen 
○ Revyansvarlig 

i. Jubileumsrevy, 20 september 2019 i R1 
1. Skriver manus kl 19-21, hver søndag på bergkontoret. 

ii. Starter en komite på våren 
1. Innholdsansvarlig 
2. Illustrasjoner og PR 
3. Teknisk ansvarlig 
4. Kostymer og kulisser 
5. Bandleder 

iii. Godkjent av forsamlingen 
○ Jubileumskomitéen 

i. Endelig dato for jubileum er 18.09 19-21.09 19. 
ii. Trenger masse folk til og bidra 

iii. Godkjent av forsamlingen 
○ Berseblæsten 
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i. Støtte fra SIT, brukt til og reparere fløyte og saksofon 
ii. Spilt på immfest og myra 

iii. Dratt på smash i Ås 
iv. Har hatt 65-års jubileum på hytta på røros 

○ Godkjent av forsamlingen 

6. PAUSE 
7. Godkjenning av DHL-kontakt 

○ Karoline Kjøle Olsen ble godkjent av forsamlingen 
8. Valg av: 

○ Hyttesjef 
i. Marte blir benket av Bjørnar 

ii. Hanne blir benket av Gina 
iii. Joakim blir benket av Sandra 
iv. Nikolai blir benket av Per Håkon 
v. Hanne ble valgt som hyttesjef 

○ Bedriftssjef 
i. Inga fra 2. klasse tek.geo stiller: 

1. Lyst til og bli med i berg-styret, det virker gøy 
2. Vil arrangere mange bedpresser, og lyst til å gjøre en like god jobb som Marte 
3. Er med i kjellerstyret 

ii. Andreas blir benket 
1. Er medlem i lapis 

iii. Inga ble valgt som bedriftssjef 
○ Vise-festsjef 

i. Sean 1. petroleum ble benket  
1. Er medlem i lapis, ISW, jub.kom, revyen og monolitten 

ii. Live 1. tek-geo ble benket 
1. Er med i Arr-kom 

iii. Martin 1. petroleum ble benket 
1. Er med i lapis, revyen og webkom 
2. Viser baris på oppfordring fra bjørnar 

iv. Magnus 1. petroleum ble benket 
1. Er bittelitt med i kjellerstyret 

v. Live ble valgt som vise-festsjef 
○ Vise-økonomisjef 

i. Herman 2. mattek blir benket 
1. Vet ikke forskjell på kredit og debit 

ii. Frederik 2 mattek blir benket 
1. Blir mye kredit og lite debit 

iii. Andrea 1. tek-geo blir benket 
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1. Vet ikke forskjell på kredit og debit 
iv. Halvor 2. mattek blir benket 

1. Debit er det du har, og kredit er det du ikke har. 
v. Halvor blir valg som vise-økonimisjef 

○ Internasjonal Kontakt 
i. Amanda 1. tek-geo stiller 

1. Kuste mest hjerter på hyttetur under ISW, var mye boks-øl 
2. Ble godt kjent med deltakerne i badstua, satt tett i tett for å si det sånn 
3. Har tatt vademekum-challenge 
4. Kjørt leopard 2a4 i forsvaret(tanks) 
5. Har vært på harryhandel i sverige, så har mye internasjonal kontakt.  
6. Har hatt mareritt om at ISW i trondheim går til helvete 

ii. Amanda blir valgt ved akklamasjon 
○ Redaktør 

i. Solfrid 2. mattek stiller 
1. Allerede medlem i redaksjonen, og har lyst til å bli medlem i Berg. Har veldig lyst til og 

bli redaktør. 
ii. Sean 1. petroleum blir benket. 

○ Solfrid blir valg som redaktør 
9. Eventuelt 

○ Er det mulig å bruke et fond i Berg? 
i. Ja, vi har et fond på ca 200 000, der vi hovedsakelig bruker rentene til og sende folk på ISW. Det 

er strenge regler på hva vi kan gjøre med pengene der. 
○ Lommelerker og krus? 

i. De startet i Kina men nå er de er i Rotterdamm. Der er ikke lenge til de kommer nå. De forrige 
leverandørene av krus og lerker, er anmeldt for svindel. Def sendte faktura, men ikke varer. 

10. Kritikk av møtet/Spørsmål 
○ Spørre de som stiller om de faktisk vil bli med i styret 

i. Har aldri vært et kriterium i berg 
○ Vente enda lengre med og benke 

i. 10 mississippi går fortere når man har drukket 
○ Hvorfor ikke ha genfors på gløs? Vi ser mye bedre i S7, feks. 

i. Umulig å booke rom der 
○ Hvorfor legge genforss på samme dag som Bergdagen 

i. Hvorfor legge bergdagen på samme dag som genfors 
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