Norsk Bergforening – Generalforsamling 2006
28. september kl. 08.30
Generalforsamlingen ble avholdt i tilknytning til Høstmøtet 2006 på Ryfylke
turisthotell, Sand.
Innkalte:
Medlemmer i Norsk Bergforening
Agenda:
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av årsmelding for 2005
4. Godkjenning av revidert regnskap 2005
5. Forslag til foreningskontingent
Hovedmedlem, 375,Hovedmedlem u GEO, 200,Studentmedlem, 150,Bedriftsmedlem, 5000,Seniorkontingent med 150 kr.
6. Godkjenning av budsjett for 2007
7. Godkjenning av vedtekter
8. Valg
REFERAT:
Ca. 40 medlemmer deltok under generalforsamlingen 2006.
1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes.
2. Øystein Rushfeldt ble valgt til ordstyrer. Kari Moen og Gunn Haukdal ble
valgt til referenter.
3. Godkjenning av årsmelding for 2005
Ordstyrer gjennomgikk årsmeldingen, som ble godkjent av generalforsamlingen.
4. Godkjenning av revidert regnskap for 2005
Ordstyrer gjennomgikk regnskapet.
Det ble kommentert at foreningen bør se på bankbetingelser.
Bergfruenålene ble avskrevet i 2005.

Ellers ingen kommentarer til regnskapet. Regnskap godkjent.
5. Forslag til foreningskontingent
Styrets innstilling ble godkjent.
6. Godkjenning av budsjett for 2007
Kommentarer:
- En bør ta med regnskap for et par-tre år tilbake for å se trender. Budsjetter
fra tidligere år mindre interessant.
- Hvorfor budsjetteres det med 100.000 i medlemskontingent når dette ikke
oppnås? 100.000 er realistisk når en får kontingent fra alle.
Budsjett ble godkjent uten endringer.
7. Godkjenning av vedtekter
Ikke relevant punkt i år.
8. Valg
Valgkomitéens innstilling ble godkjent.
Nytt styre:
Leder:
Kari Moen
Styremedlemmer:
Peer-Richard Neeb
Knut Petter Netland
Roar Sandøy
Jørgen Stenvold
Kristin Husebø Hestnes
Studentrepresentant:
Kjersti Vrålstad
Kommentarer til regnskapet for Homans fond:
Generalforsamlingen 2007:
Forslag fra Kiil om å øke grunnkapitalen i Homans fond slik at renteinntektene
kan økes fremover. Ny grunnkapital foreslås til 100.000 eller 125.000. Forslaget
om at styret vurderer å konvertere fri kapital til legatkapital. Forslaget ble
vedtatt av generalforsamlingen.
Revisors beretning med kommentarer om bedre rutiner ble lest og kommentert.
Kommentarer fra Elisabeth Gammelsæter:
Fellessekretariatet opplever forvirring angående hvem som er hvem. De har
mottatt avbestillinger på høstmøtet etc. Omverden har det ikke klart om hvem
som er Norsk Bergforenings sekretariat og hvem som er Fellessekretariatet.

Øystein Rushfeldt:
Kan bli bedre når leder i BIL og NBF ikke lenger er samme person, pluss at vi nå
har et bedre fungerende sekretariat. Dette vil bedre situasjonen.
Håkon Mork:
Bergindustriens Fellessekretariat er et mer ”problematisk” navn enn Norsk
Bergforening.
Ny organisasjonsprosess i BIL/SIL/PIL vil avklare rollefordeling med Norsk
Bergforening.
Elisabeth Gammelsæter holdt takketale for Bergmannstaven. Gir inspirasjon til
videre innsats. Tar den som en anerkjennelse.

Sign:
Dato, sted

Dato, sted

