
 Generalforsamling Vår 2022
Dato: Mandag 25. April 2022

Tid: Kl. 18.15
Sted: R7, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU Trondheim

Dagsorden:

1. Gjennomgang av innkalling/saksliste
2. Valg av ordstyrer

● Ingrid Johannes Faanes
3. Valg av referent

● Zuzanna Paczkowska
4. Protokollunderskriver: Margherita Akhtari
5. Utnevning av tellekorps: Sofia Solvang og
6. Statusrapporter fra:

● Leder
i. Nytt kontor - litt jobb med det

ii. Dugnad på det gamle kontoret - skal brukes som et lager
iii. Susanne og Ingrid var på et TP møtet - ingen fra Berg har vært der - vi må få folk inn
iv. Vi fikk dom i saken i slutten, tatt kontakt med SiT og inkassofirma

1. Få inn små summer litt og litt
● Festsjef/nestleder

i. Julemøtet - første arrangementet Markus gjennomførte
ii. Tidenes berserennet

iii. CCC - glimrende fra start til slutt
iv. Quintus - andreklasse fikk kom på hytten
v. Låvefesten - ble ghostet dessverre og ikke giret for et slikt arrangement

vi. 17. Mai - tog og grilling
vii. Fadderuke

1. Etablert et fadderkommite og spikret et foreløpig spikret plan
2. Finne noen på fjerde året for masterstudentene

viii. Gruverave - ikke så mange gruver vi kan feste i
ix. Julemøtet

● Økonomiansvarlig
i. Flere bedrpresser, spons og støtte

ii. Resultat på 282 000
iii. Fikk refusjon fra Åre, men gikk minus i 10%
iv. Tjent over 100 000 dette året - åpning av kiosk
v. viktig

vi. Innjøp til bergmansdrakt er utgifter
● Bedriftssjef

i. Tar kontakt med bedrifter og markedsfører
ii. 7 arrangementer

iii. Samarbeid med andre linjeforeninger - 5 samarabeidspresentasjoner
iv. Tettere samarbeid med instituttet



v. Hvorfor skal man joine BK-berg?
● Kjellersjef

i. Vi åpnet kjellern igjen for andre gang på ett år
ii. Over 30 planlagte arrangementer dette semesteret

iii. Forskjellige fester
iv. Genfors og en ny vaktansvarlig
v. Med de andre:

1. Dugnad i skapet
2. Kjellersamarbeid med de andre kjellerne på Moholt - kjellersafari

● Internasjonal kontakt
i. Planlagt tre ISW i Helsinki, Mons og Stockholm

1. Kun Mons ble gjennomført
ii. Startet planlegging av ISW i Trondheim

iii. IFMMS har en ny president
● Hyttesjef

i. 11 utleier dette semesteret
1. Martnanstur, styretur og quintus - vellykket turer

ii. Sommerdugnad (2-4 sep.)
1. Goder med å være på dugnad

● Infosjef
i. Informert her og der - sosiale medier osv

ii. Ny skjer utenfor det nye kontoret - legge inn relevant info
iii. Bergmanden på nettet
iv. Nettsiden fungerer igjen!
v. Vote bergstud fungerer ikke :(

● DHL-kontakt
i. Revydaljer produseres

ii. 11 BMD så langt i år
● Redaktør

i. Fått ut en utgave
ii. Fikk midtsiden på midtsiden

iii. Begynt med blæstemail
iv. Ønsker flere redaksjonsmedlemmer
v. Immatrikuleringsutgave

● Trad.kom
i. Ris og ros

1. 17 mai
2. Martin Pham får ikke godkjent inndrikking
3. Fredrik blir roastet
4. Spør Equinor om spons når de er innom kontoret - spørre om penger
5. Ølservering på kontoret

● Tillitsvalgte IGP/IMA
i. Bendik - geologi

ii. Jørgen - petroleumsfag
iii. Kathrine - tekgeo
iv. Feltkurs i utlandet
v. Møter med institutter og instituttledelse

vi. Valg for nye ITV
vii. Allan Krill - sak, ble kødd uansett



● Petroleum FK herrer
i. Mye penger - ideer til å bruke dem på

ii. Sluttspillet - vant på walkover
iii. Finne ut hvordan flere skal stille på laget

● Petroleum FK damer
● Berseblæsten

i. Skauen 2022 - lapis og spinell
ii. TORSK - med studenterorkestrer på Samf

iii. Berserennet
iv. Kommite fest
v. 17.mai

● Lapis
i. Ofret livet sitt for å pusse opp kontoret - 2 tirsdager

1. Kastet ut den ene gangen
2. Annerkjent renovasjon

ii. Seks nye medlemmer
iii. Siste øving i morgen
iv. Korstock, Skauen, Kommitefest

● Spinell
i. Fått mange nye medlemmer - enda flere ønskes

ii. Skauen 2022
iii. Kommitefest
iv. Bergarrangement

● QuindeKom
i. Julebord, stor suksess

ii. Pizza, quiz og genfors
iii. Hobbykveld
iv. Selvforsvarskurs
v. Videre: Quindekom løp, halvveis planlagt neste år

● Bryggarlauget
i. Litt lite dette semesteret

ii. Store fine planer til neste semester
iii. Kor ølsmaking

● Bergrevyen
i. Fire måneder for å lages tidenes bergrevy

ii. 36 medlemmer
iii. Revy og kommitefest
iv. 110 000 kr

1. 64 350 kr for bilettinntekter - mye mer enn det de tenkte
2. 11 000 til overs

v. Ikke lei the mint - de hadde ikke Dahls
vi. Byscenen - utkonkurerte Nabla

PAUSE m/ servering

7. Valg av:
● Leder

o Eirik Torset



● Infosjef
o Ingunn Vestbøstad

● Kjellersjef
o Even Fossum

● Åreansvarlige:
o Sjur og Vetle

● Revysjef:
o Synne Rasch

8. Eventuelt
● Statuttendring - 1. Godkjenning
● 97% for ja går gjennom for første gang - blir tatt opp på generalforsamling til Høst

9. Kritikk av møtet/spørsmål


