
 

 

Generalforsamling høst 2019 
 
 

Dato: Torsdag  7. november 2018 
Tid: Kl. 18.00 

Sted: S3, Gløshaugen, 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: 

● Tradkom 
● Leder 
● Festsjef/nestleder 
● Økonomiansvarlig 
● Bedriftssjef 
● Kjellersjef 
● Internasjonal kontakt 
● Hyttesjef 
● Infosjef 
● DHL-kontakt 
● Redaktør 
● Tillitsvalgte IGP/IMA 
● Myrasjef 

○ Jubileumskomite 
○ Petroleum FK 
○ Åreansvarlige 
○ Berseblæsten 

PAUSE 
1. Godkjenning av: 

● DHL kontakt 
● Internasjonal kontakt 

 
2. Valg til Hovedstyret: 

a. Bedriftssjef 
b. Hyttesjef 

 
3. Valg av: 

a. Vise-festsjef 
b. Vise-økonomisjef 
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c. Redaktør til Bergmanden 
 

4. Eventuelt 
● Statutt endringer - 1. Godkjenning 

5. Kritikk av møtet/spørsmål 
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Referat generalforsamling 
 

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste 
○ Godkjent av forsamlingen 

2. Valg av ordstyrer  
○ Stian - Godkjent av forsamlingen 

3. Valg av referent 
○ Olav - Godkjent av forsamlingen 

4. Valg av protokollunderskriver 
○ Gaute - godkjent av forsamlingen 

5. Utnevning av tellekorps 
○ Aren og Sondre - Godkjent av forsamlingen 

6. Statusrapporter fra: 
○ TradKom 

i. Styret vet ikke best, tradkom vet best 
ii. Nytt medlem - Iver 

iii. Ris 
1. Ukorrekt bruk av sko og sløyfe 
2. Jakken kan først tas av etter eldste bergmand har tatt av sin 
3. ikke pins på drakten 
4. Få orden på det nye kontoret 
5. Dugnad er ikke styretur 
6. Få flere med på ISW 
7. Oppdatering av nettside 
8. blæsting av komitéopptak 

iv. Ros 
1. Bra med bedpres 
2. Bra håndtering av situasjonen 

v. Bergringen - kjøp den 
vi. Godkjent av forsamlingen 

 
○ Leder 

i. Flyttet kontoret til PTS 
ii. Fadderuke - med enda mer ansvar 
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iii. Drukket inn hatten - eksotisk! 
iv. Mange møter 
v. UKA-toget 

1. Var vellykket 
vi. Internasjonale studenter 

1. Sender ut skjema til internasjonale studenter - de kan selv velge hvor de vil tilhøre 
vii. Berging 

1. Har ikke blitt gjort på riktig måte. Skal få opp et reglement på kontoret. Ting skal leveres 
tilbake i samme stand, eller bedre 

viii. Godkjent av forsamlingen 
 

○ Festsjef/Nestleder 
i. Siden sist 

1. Fadderuke 
2. 105 års jubileum 
3. (UKA) 

ii. Etter jul 
1. Åre 
2. Berserennet 
3. CCC 
4. 17.mai 

iii. Sandra: ferdig etter 2 år - veldig gøy 
iv. Godkjent av forsamlingen 

○ Økonomiansvarlig 
i. Fått støtte til fadderukene 

ii. Arrangementer betalt av billettinntekter 
iii. Saken 

1. Dialog 
2. dobbel godkjenning og innsynsrett 
3. Politiet jobber fortsatt med saken 

a. Skal sende inn erstatningskrav 
iv. Godkjent av forsamlingen 

○ Bedriftsjef 
i. Har hatt utrolig mange bedpresser gjennom teknologiporten 

ii. Bedriftskomiteen har stått på! 
iii. 2 kommende bedpresser - norsk stein, LNS 
iv. Godkjent av forsamlingen 

 
○ Kjellersjef 

i. Kjelleren har slitt litt økonomisk 
ii. fadderuke - 3 arrangemen 
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iii. mye opplegg i jubileumsuka 
iv. reunion for pet/geo 2009 
v. Fremover 

1. Quiz for alle i berg 
2. Geoquiz 

vi. Velferdstinget støtter kjelleren økonomisk 
vii. SiT har økt leien 

viii. Godkjent av forsamlingen 
 

○ Internasjonal Kontakt 
i. Amanda ikke til stede - besøker typen i nord 

ii. ISW 
1. stockholm i des 
2. camborne i jan 
3. delft i feb 
4. mons i mars 

iii. Godkjent av forsamlingen 
 

○ Hyttesjef 
i. Siden sist 

1. kjørt opp ølglass 
2. byttet vinduer 
3. ny komfyr 
4. dugnad 

a. malt gulv og tak 
5. solantur 

a. minibusser og privatbiler 
ii. fremover 

1. nyttårsaften 
2. mattek-tur 
3. martnan 
4. kor og korps - tur 
5. jubileum med hytta i september 
6. dugnad  

a. rive peis i spisestua 
b. badeanstalt 

iii. Godkjent av forsamlingen 
 

○ Infosjef 
i. Jobbet med nettsiden, postet innlegg på facebook og sendt ut masse mails.  

ii. brukt tid på å finne ut hvordan ting fungerer mtp nettsiden  
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iii. Spørsmål: Har du noen subscriptsen påmelding? Ja, det skal være mulig å få mail uansett hvor 
gammel du er.  

iv. Godkjent av forsamlingen 
 

○ DHL-kontakt 
i. Ny pris: 4000kr ekskludert bergeffekter 

ii. Nytt styre i DHL 
iii. Nytt navn i DHL: Berg-kontakt 
iv. DHL fyller 20 år - planlegger jubileum 
v. Godkjent av forsamlingen 

 
○ Redaktør 

i. Gitt ut 3 utgaver av bergmanden 
ii. Bragt tilbake gamle tradisjoner - baksiden 

1. Stjerne i margen fra tradkom 
iii. 4 nye medlemmer 
iv. Ny facebook-side 
v. Godkjent av forsamlingen 

○ Tillitsvalgte IGP/IME 
i. Kantina på PTS skal pusses opp -> stengt fram til februar 

ii. Områdemodellen, samlokalisering 
iii. Eneste på fakultetet som har øking i antall søkere 
iv. Valg av nye FTV-er og ITV-er. Fredrik stilte som eneste til ITV på petroleum 

1. Stem på FTV-er 
v. Kakefredag i morgen på det nye kontoret 

vi. Godkjent av forsamlingen 
 

○ Myrasjef 
i. gikk ikke tom for øl, det gjorde vi i fjor, det var bra.  

ii. flere personer som ble tatt med medbrakt alkohol, får konsekvenser for linjeforeningen.  
iii. bare en person til legevakten, en mer enn i fjor.  
iv. Var en vellykket dag.  
v. Har bedt om rapport fra Røde Kors, sånn vi kan få en pekepinne på hva vi kan gjøre bedre til 

neste år.  
vi. Godkjent av forsamlingen  

 
 

○ Jubkom 
i. Jubileum gikk i pluss 

1. Ønsker å beholde noe til nest jub - 55 000,- til BSF 
○ Petroleum FK 
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i. Trening på onsdager 08 på tempe - mulig å endre treningstidspunktet etter ønske. Vanskelig å få 
en tid som passer for alle 

ii. innetreninger framover 
iii. lagfest kommer 
iv. cup kanskje før jul 
v. @petroleum_fk på instagram 

vi. har en facebook gruppe 
vii. satser på å komme på topp 4 i år 

viii. Damelaget 
1. Ikke med i serie i år 
2. Veldig sosialt 
3. trening en gang i uken 

ix. Godkjent av forsamlingen 
○ Åreansvarlige 

i. Fortsatt ledige plasser - meld dere på ganske fort 
1. 12 ledige plasser 

ii. Poll på facebook - når vil folk reise med buss fra trondheim 
iii. Godkjent av forsamlingen 

○ Berseblæsten 
i. Engasjert i fadderuka - nye medlemmer! 

ii. SMASH - berseblæsten stilte opp 
iii. Spilt på åpningen av Berg Laboratoriet og Franzefoss 100 år. 
iv. Sokkelen på berg - onsdag klokka 19 
v. Godkjent av forsamlingen 

 

7. PAUSE 
8. Amanda sitter et år til som internasjonal kontakt 
9. Godkjenning av DHL-kontakt 

○ Fredrik trer frem 
○ Godkjent av forsamlingen 

10. Valg av: 
○ Bedriftssjef 

i. Inga benker Hanna 1./2. klasse petroleum 
1. Er med i bedriftskomiteen 

ii. Hanna benker Karoline 
1. Er mest gira på hyttesjef 

iii. Hanna blir valgt som bedriftssjef 
○ Hyttesjef 

i. Karoline stiller 
ii. Karoline blir valgt med akklamasjon 
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○ Vise-festsjef 
i. Rajetha stiller - 1. klasse mattek 

1. Gledespreder, har arrangert fester før 
2. Sprer gleden over hele rommet og inkluderer 

ii. Tora blir benket - 1. klasse tekgeo 
1. liker å tro at hun er en god gledesspreder 

iii. Rajetha ble valgt som vise-festsjef 
○ Vise-økonomisjef 

i. Helene stiller - 1 klasse geologi 
ii. Helene ble valgt med akklamasjon 

○ Redaktør 
i. Johanne stiller - 2. klasse tek geo 

ii. Johanne ble valgt med akklamasjon 
11. Eventuelt 

○ Statuttendinger 
i. Omorganiseringer godkjent av forsamlingen 

ii. Endringer godkjent 
iii. Alle de nye statuttendringene godkjennes 

12. Revisor 
○ Birger hoggen foreslåes som revisor 
○ Godkjent av forsamlingen 

13. Kritikk av møtet/Spørsmål 
○ Ingen kritikk 
○ Godkjent av forsamlingen 
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