
 

 

Generalforsamling vår 2019 
 
 

Dato: Tirsdag  30.. april 2019 
Tid: Kl. 18.00 

Sted: P13, PTS, NTNU Trondheim 
 
Dagsorden: 
 
1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent 
4. Valg av protokollunderskriver 
5. Utnevning av tellekorps 
6. Statusrapporter fra: 

● Leder 
● Festsjef/nestleder 
● Økonomiansvarlig 
● Bedriftssjef 
● Kjellersjef 
● Internasjonal kontakt 
● Hyttesjef 
● Infosjef 
● Webcom 
● DHL-kontakt 
● Redaktør 
● Petroleum FK 
● Jubileumskomité 
● Åreansvarlige 
● Berseblæsten 
● Tradkom 
● Rosenhøjgaven 

 
Pause 

 
 

7. Valg til Hovedstyret: 
a. Leder 
b. Infosjef 
c. Kjellersjef 

 
8. Valg av: 

a. Myrasjef 
b. Åreansvarlige 
 

9. Eventuelt 
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10. Kritikk av møtet/spørsmål 
 

Referat 
 

● Gjennomgang av innkalling/saksliste 
○ Godkjent av forsamlingen 

● Valg av møteleder 
○ Jan Martin -  Godkjent av forsamlingen 

● Valg av referent 
○ Vebjørn -  Godkjent av forsamlingen 

● Valg av protokollunderskriver 
○ Gaute - Godkjent av forsamlingen 

● Utnevning av tellekorps 
○ Vilde, trygve, runa - godkjent av forsamlingen 

● Statusrapporter fra: 
○ Tillitsvalgte 

■ IGP 
● Ingrid gjenvalgt ITV for tek.geo 
● Kristoffer ITV ny for geo. real 
● Ingeborg har blitt FTV  
● Samlokalisering 

○ I flytteprosjektet med IGP ned til PTS, har fått foreløpig tildelt 
70 kv til linjeforeningsaktiviteter. 

○ Nytt navn på nybygget er berglabratoriet 
● <Søkertall 

○ Nye søkertall har kommet inn. Tek. geo og geo. real er gått 
opp. Petroleum er fortsatt litt lavt. 

● Kontortid en gang i uken. Det er bare å komme inn å ta opp hva en du 
lurer på.  

■ Godkjent av forsamlingen 
○ Leder 

■ Siste semester 
● Har vært opptatt med en nytt HR - forum. Det er alle linjeforeningene 

på NTNU som går sammen med NTNU og sit for å hjelpe til hvordan 
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man kan håndtere trakassering, mobbing og overgrep 
● GDPR 

○ Online har hatt en audit av hvordan de håndterer 
personopplysninger til sine medlemmer, og de fikk ganske 
dårlig resultat. De er de beste på NTNU på det feltet. Vi tenker 
å bruke bergstud.no til å lage brukere, og gi samtykke til epost, 
med mere. 

● Nytt fadderopplegg. 
○ Internasjonale studenter har en egen fadderuke, slik at de blir 

veldig skjermet fra resten av linjeforeningene. Forslag om at 
linjeforeningen tar mer ansvar. 

■ Framover 
● Potetgullkøpp i morgen, 5-er ball, 15 min kamper, må være mix-lag. 

Et pose potetgull i inngangsbillett, vinneren får alle posene. 
● 17-mai, frokost blir åpen for alle som vil. Det blir tog, spise is og 

synge sanger. 
● Flytting ned til PTS 

○ Har en følelse at admin ghoster Jan Martin,  
● UKE-toget 

○ Lørdag 5 oktober er det uke-toget. Berg er påmeldt, og trenger 
folk til og lage en flåte, som blir premiert. 

● Jubileum, 105 år 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Festsjef/nestleder 
■ Siden sist 

● Julemøtet 
○ God stemning med linjebandet som spilte 

● Berserennet 
○ Det var veldig kjekt , selv om det ble litt styr med bussene 

● CCC 
○ Ikke sigarer i år heller, men det var ikke vår feil 

■ Framover 
● 17-mai 

○ Det kommer mer info om frokost. 
● Fadderuken 
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○ har vært på en del workshops om fadderuken så dette blir bra 
● Immfest blir det å 

■ Godkjent av forsamlingen 
 

○ Økonomiansvarlig 
■ Banksituasjon 

● Vi har hatt DNB i lang tid, men vi hadde en del trøbbel med at 
betalinger ikke hadde gått igjennom. Vi skjønte ikke hva som skjedde. 
Vi var på besøk til skatteetaten for en måned siden. Skatteetaten 
hadde en oppdatering av momsregisteret, som gjorde at våre kontoer i 
banken ble utdaterte, noe vi ikke fikk beskjed om. Vi bestemte for å 
bytte til sparebank 1, og de var behjelpelige med å finne ut hva som 
var galt. Det er først nå vi har hatt mulighet til å sjekke regnskapet. 
Sparebank 1 hjalp oss med å ta saken til tvisteutvalget, og vi ble 
tilkjent 50 000 i erstatning fra DNB. Revidert regnskap blir lagt ut 
fortløpende når vi har fått kontroll over regnskapet igjen.  

■ Godkjent av forsamlingen 
○ Bedriftssjef 

■ Vår 2019 
● Har hatt fire bedriftspresentasjoner, pluss at vi arrangerte et fagling 

arrangement for petroleumsstudentene 
● Har hatt to samarbeids-presentasjoner med kjemi og bygg. 

■ Bedriftskomiteen 
● Det er 9 stykker i komiteen. 

■ Alle bed.presser som du kan dra på, finner du på teknologiporten appen. 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Kjellersjef 
■ Kjellerstyret 

● Det er 8 stykker i styret. 
■ Arrangementer 

● Halvingball, etterfest berserennete, komitefest, geoquizz, 
lapis/spinelløving, 5. klasse petro fest pluss bursdager og andre 
private fester. 

■ Det er påbudt å holde stengt i eksamensperioden, og vil ikke bli åpnet før 
fadderuken. Det går med en del møbler på en god fest, så det skal bygges del 
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i løpet av våren. 
■ Spørsmål 

● Er det planlagt flere åpne fester for alle? 
○ Ja, det er litt liten oppmøte på de åpne arr., men tenker å ha 

flere temafester, slik at litt flere kanskje vil komme. 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Internasjonal kontakt 
■ ISw som har vært 

● Helsinki, mons, achen. Daniel ble sendt til Mons 
■ Kommende ISW 

● Camborne(england, stockholm.) 
■ Spørsmål 

● Hvilken skole er det i Stockholm? 
○ Vet ikke 

■ Godkjent av forsamlingen. 
○ Hyttesjef 

■ Hva har jeg gjort? 
● Arrangerte martnan og styretur. Har vært på mange hytteturer i dette 

semesteret. 
■ Hva skjer 

● Vinduer skal byttes på hytta. HAr fått mang ølglass 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Infosjef 
■ Hva har jeg gjort? 

● Pusla litt på nettsida, posta ting på FB, sendt ut noen mail.  
● Ellers pusla litt rundt.  

■ Webcom 
■ Ellers: Også i WebKom 

● Trenger flere medlemmer. Har vært litt labert med kun ett nytt 
medlem nå sist semester.  

● Still til webkom, krever ikke så mye!  
■ Spørsmål: Samarbeid med andre linjeforeninger når det gjelder GDPR?  

● Njo. Litt, men alle er litt rådville.  
■ Godkjent av forsamlingen 
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○ DHL-kontakt 
■ Solgt 7 drakter, men litt forsinkelse på flere drakter. 
■ Det er flere quindedrakter på lager 
■ Støpt mange knapper og beltespenner 
■ DHL-arr 

● Hyttetur til Røros 
● Påskefest med 1 og 2 klasse 
● Eksamensgrilling 

■ Godkjent av forsamlingen 
○ redaktør 

■ Redaktøren har ikke møtt, for hun skal se Avengers på Kino 
■ Hva har skjedd? 

● Jubileumsutgave 
● 2. utgave kommer ila denne uka 
● Forslag mottas med takk, overhørt i berg etc. 
● Godkjent av forsamlingen  

○ Petroleum FK 
■ 4 kamper igjen før sommeren, ligger på 13.plass. Bedre enn i fjor 
■ Vi hadde årsmøte i går, og valgte nytt styre. 
■ treninger onsdager kl 08:00 i dødens dal 
■ Har hatt lagfester med god stemning. Følg oss på instagram.  
■ Nye drakter sponset av Celsea nordic, takk til Per Håkon for det 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Jubileumskomité 
■ Ridderinvitasjoner sendes ut asap. 
■ uka er i boks, det blir poledancekurs, revy. Har fått litt spons, men trenger 

fortsatt en del.  
■ Trenger fortsatt flere til og hjelpe til med gjennomføringen av jubileet. 
■ 18-21 september. 

○ Åreansvarlige 
■ Det har vært veldig gøy og være åreansvarlig 
■ Hvar det noen uhell i åre? 

● Noe skader på en tann + litt bot på skade av leilighet 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Berseblæsten 
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■ Frastjålet hele øl-budsjettet fra kontoret, på 2000 kr. Utgåtte berseblæstere 
starte spleis og fikk tilbake pengene. 

■ Berserennet og torsk på samme dag. 
■ Berseblæsten og Bjøirneblæstnen på hyttetur på Røros 
■ Bjørgvin-SMASH 

● Tre måtte ta nattbuss pga av SAS-streiken 
■ Ingen støtte fra SIT i år 

● Vi var for tett knyttet til linjeforeningen, så vi fikk avslag. 
■ Godkjent av forsamlingen 

○ Tradkom 
■ CCC 

● Nei til cigarillos, ja til Sigarer. For mange var på hovedekskursjon når 
det var CCC. 

■ Informasjonen må frem 
● Styret må gjøre en bedre jobb med å invitere folk til arrangementer 

slik at flere får det med seg.  
■ ros 

● Bra at styret deltar på flere ting 
● Nye glass på hytta 

■ Kontortid 
● Ha døra åpen når det er kontortid, så folk føler seg velkommen 

■ Kjøp bergringen, ikke siv.ing ringen. 
● Rosenhøjgaven 

○ En gammel bergmand gav en gave på 100-års jubileumet. En vinner +1 får et gratis 
opphold på Hotel Rosenburg og besøk på diamantmuseumet i Brugge. 

○ Vinneren er den som har mest bergpoeng, av de som vil dra. 
○ Han vil vite hvem som skal dra i løpet av sommeren 

 
 

● Valg til Hovedstyret: 
○ Leder 

■ Sean Høiland Stiller 
● Har faktisk lyst  
● Linjeforening er viktig og vil bidra 
● Er med i flere andre verv 
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■ Stian 
● Har ingenting å tilføye 
● Vet ikke hva jeg går til 

■ Ingrid Kallhagen ble benket 
● Har egentlig ikke tid 
● Men det hadde jo vært kult 
● Oktober er fastsatt 

■ Vebjørn Furuseth ble benket 
● Har IKKE lyst 
● Kommer IKKE til å møte opp 
● Kommer til å bli Terje Søviknes  

○ Bjørnar: Forgripe deg på…? 
● Har sagt det jeg vil si. 
● Er med i JubKom 

■ Stian vant valget og er ny leder i berg 
○ Infosjef 

■ Vilde ble benket 
● Vil fokusere på skole, så har ikke lyst. 
● Kjempe god på facebook 
● Sitter i webcom, og lager nettsiden til jubileumet 

■ Mathilde 
● Har ikke lyst 
● Har noen venner på facebook. 
● ITGK 

■ Olav 
● Har tenkt litt på Infosjef, men har litt lyst til og stille til MYRAsjef 

■ Olav vant valget og er ny Infosjef 
○ Kjellersjef 

■ Mathilde stiller som stedfortreder for Halvar Relling 
● Sitter i kjellerstyret 
● Har arrangert to klassefester for mattek, som var kjempe gøy. 

■ Hallvard ble valgt som kjellersjef ved akklamasjon 
● Valg av: 

○ Myrasjef 
■ REDAKTED stiller  
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● Vil gjøre myra bra og jævlig for de nye bergstudentene.  
● Hva er din favoritt post på myra? 

○ Syns at spisepostene kan trenge litt kreativitet. 
● Hva med de musikalske innslagene? 

○ Det var høydaren på myra. 
● Dekanen vil helst avskaffe myra. er du beredt på å kjempe for mot 

han? 
○ Tar det med vold hvis det er nødvendig. 

● Sørge for at det er nok drikke på hytta. 
■ REDAKTED ble valgt ved akklamasjon 

○ Åreansvarlige 
■ Andrea Skogen stiller 

● HAr dere rodd dere ut av en vanskelig situasjon? 
○ Hva, med å flashe tits? 

■ Andrine stiller 
■ Mathilde blir benket. 

● Vil ikke 
■ Andrine og Andrea ble valgt ved akklamasjon 

○  
● Eventuelt 

○  
○  

● Kritikk av møtet/spørsmål 
11. 
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