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NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING 
27.09.2017, Oslo 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i 
forbindelse med Høstmøtet 2017. Generalforsamlingen finner sted på Clarion hotel og kongress, Trondheim 
torsdag 12.10.2017 kl. 09:00. 

AGENDA 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og referent og to til å signere protokollen 
3. Godkjenning av styrets beretning for 2016/2017 
4. Godkjenning av revidert regnskap 2016-2017 
5. Godkjenning av budsjett 2017-2018 
6. Godkjenning av årsmelding for Homans fond 2016 
7. Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond 2016 
8. Forslag til endringer i Homans fonds statutter 
9. Samarbeidsavtale med Norsk Bergindustri 
10. Forslag til foreningskontingenter 
11. Valg (Innstilling fra valgkomiteen) 
12. Mineralproduksjon - status v/ Roar Sandøy 
13. Innspill fra medlemmene til det nye styret 

VEDLEGG 
Følgende dokumenter følger som vedlegg til innkallingen: 

• Agenda for Generalforsamling (se over) 
• Styrets beretning for Norsk Bergforening, styreperioden 2016/2017 
• Regnskap for Norsk Bergforening 2016 og første halvår 2017 med noter 
• Revisjonsberetning for Norsk Bergforening for 2016 og første halvår 2017   
• Budsjett for 2017/2018 
• Årsberetning og regnskap for Homans Fond 2016 
• Revisjonsberetning for Homans Fond 2016  
• Forslag til endring i Homans fonds statutter 
• Forslag om samarbeidsavtale med Norsk Bergindustri 
• Forslag til foreningskontingenter 
• Vedtekter for Norsk Bergforening 
• Innstilling fra valgkomiteen 
• Handlingsplan for styret i Norsk Bergforening (til informasjon) 

Alle dokumenter inkludert agenda legges ut på Norsk Bergforenings hjemmeside: 

www.norskbergforening.no 
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STYRETS BERETNING 2016/2017 
Styret i perioden har vært: 

• Thomas B. Addison  Styreleder 
• Marte Kristine Tøgersen  Nestleder 
• Håvard Gautneb   Styremedlem 
• Siv Krane Rodahl   Styremedlem 
• Lars Anker-Rasch   Styremedlem 
• Kai-Inge Holthe Seim  Styremedlem 
• Ingjerd Olden Bunkholt  Styremedlem 
• Steinar Halvdan H Møkkelgjerd Studentrepresentant (fra vår 2015 til vår 2017) 
• Maren Bergli   Studentrepresentant (fra våren 2017) 

STYREMØTER 
Det har vært avholdt syv Skype møter i perioden og et strategimøte i Trondheim.  

I tillegg har det vært avholdt et samarbeidsmøte med Norsk Bergindustri. 

ØKONOMI 
Økonomien i foreningen er veldig god, årlig overskudd 100-200’  

Regnskap og revisjonsberetning ligger vedlagt lenger ut. 

Regnskap og revisjonsberetning for Homans Fond ligger vedlagt lenger ut. 

AKTIVITETER I PERIODEN 
Høstmøte 2016 i Stavanger – Tema var Grønt skifte, hva betyr det for Bergindustrien politikk og praksis. Det ble 
arrangert ekskursjoner til Titania, Norstone Tau, Norsk Stein, og Lundhs AS/Egersund og Velde Pukk. Det var 
god deltagelse på møte. Norsk Bergindustri var hovedansvarlig for arrangement, som gikk med overskudd. Vi 
hadde spesielt ansvar for delsesjonen Malmer og mineraler.  

Vårmøte 2017 i Trondheim – Vårmøte ble i år arrangert parallelt med Nordisk Gruvemålermøte, der Norsk 
Bergforening hadde ansvar for registrering og praktisk gjennomføring for begge møter, samt faglig innhold på 
Vårmøtet. Samarbeidet kom i stand etter ønske fra Nordisk Gruvemålerkomite v/ Erik Ludvigsen. Vårmøtet 
omhandlet temaer innen oppredning og laboratoriemetoder, med særlig fokus på representativ prøvetaking og 
prøvepreparering. Gruvemålermøtet tok opp temaer innen gruvegeologi, gruveplanlegging og gruvemåling. Det 
var ikke mulig å gå mellom møtene, men alle deltakere møttes til felles lunsj og middag. I forbindelse med 
Gruvemålermøtet hadde også ISM (International Society for Mine Surveying) sitt presidiumsmøte og Norsk 
Bergforening hadde det praktiske opplegget med registrering og bespisning for dette møtet. Antall deltakere 
var: Vårmøtet – 28 stk, Nordisk Gruvemålermøte – 31 stk , ISM – 22 stk, ledsagere – 6 stk; altså totalt 87 stk. 18 
stk dro også på ekskursjon til Vestlandet direkte etter møtene. Pga høyt antall deltakere og billig arrangement i 
Trondheim gikk møtet i økonomisk overskudd.  

I tillegg har styret utført/ jobbet med disse sakene: 

• Hatt stand på Bergdagen ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum (IGB) – NTNU 
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• Arrangert Tapas-kveld for bedrifter og studenter på kvelden etter Bergdagen 
• Arrangert studentkveld på NTNU, hvor det foregikk valg av studentrepresentant 
• Mere aktiv på Facebook 
• Norsk Bergforening har i perioden støttet reise til studenter til møter/ekskursjoner. 

MEDLEMSTALL  
Type medlem Pr 17.09.15 Pr 27.09.16 Pr 22.09.17 Endring siste år 

Personlig 
medlem 

291 292 299 7 

-ordinær 
m/GEO 

236 216 207 -9 

-ordinær u/GEO 24 43 49 6 

- student 31 33 43 10 
Sponsor-
bedrifter 

11 12 12 0 

 

Sponsorbedrifter: 

• Retsch Norge AS 
• MetPro – Metal Prospecting AS 
• Outotec 
• OMYA Hustadmarmor 
• Franzefoss Minerals 
• Norsk Stein 
• Atlas Copco 
• Visnes Kalk AS 
• Nordic Mining AS 
• Titania AS 
• NGU 
• Norsk Mineral 
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REGNSKAP 2016 – 2017 
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REVISJONSBERETNING  
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BUDSJETT FORSLAG 01.07.2017-30.06.2018  

    
Budsjett Regnskap 

DRIFTSINNTEKTER  
  

01.07.17 - 30.06.18 01.07.16-30.06.17 

      Medlemskontingent, personlige medlemmer         80 000,00         57 350,00  
Medlemskontingent, bedrifter 

 
        50 000,00         45 000,00  

Inntekt fra egne møter: Vårmøte  
 

       200 000,00       330 573,10  

  
Høstmøte  

 
       600 000,00       608 046,50  

  
Bergdagen 

 
        15 000,00         16 500,00  

Renteinntekter 
  

          5 000,00           2 339,17  

      Sum inntekter 
  

       950 000,00    1 059 808,77  

      
      DRIFTSUTGIFTER 

    
      Sekretariat, administrasjon, lønn 

 
        70 000,00         15 750,00  

Revisjon 
   

          4 000,00           4 000,00  
Regnskap 

   
        40 000,00         47 812,50  

Internett 
   

          5 000,00           1 020,00  
Abbonement GEO 

  
        50 000,00         48 676,50  

Utgifter til egne møter: 
   

                  -    

  
Høstmøtet  

 
       450 000,00       455 238,50  

Servering egne møter  Vårmøtet 
 

       150 000,00       167 211,50  
Overnatting egne møter Vårmøtet 

 
        25 000,00         28 848,00  

Reisekostn./ekskursjoner  
 

        20 000,00         68 129,00  
Porto/øreavrunding 

  
          3 500,00           3 418,50  

Gaver/hedersbevisninger 
  

          3 000,00         33 727,50  
Bank/kortgebyr 

  
          3 000,00           3 153,85  

Mineralproduksjon 
  

        30 000,00                    -    
Støtte til studenter 

  
        75 000,00         20 000,00  

Studenter 
   

        15 000,00         36 362,58  
Diverse driftsutgifter 

  
          6 500,00           4 000,00  

      Sum utgifter 
   

       950 000,00       937 348,43  

      Resultat 
   

                    -         122 460,34  
 

Lavere inntekt pga. vårmøte. 
Bruke mer av overskuddet til å støtte studenter og medlemmer. 
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ÅRSMELDING FOR HOMANS FOND 2016 
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REGNSKAP FOR HOMANS FOND 2016 
Homans fond - 2016 

      
         Kapitalkonto DNB Rentekonto 
  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 
Legatets grunnkapital   58 462,59 58 462,59       
Fri egenkapital pr januar 2015   167 477,51 167 477,51       
Renter DNB     1 129,70     1 129,70 
Overføres til fond   1 129,70     1 129,70   
              
              
              
Til balanse             
Til balanse 227 069,80     227 069,80     
  227 069,80 227 069,80 227 069,80 227 069,80 1 129,70 1 129,70 

       
       
 

Balanse pr 31.12.16 
    Fondets kapital   227 069,80 
    DNB 227 069,80   
      227 069,80 227 069,80 
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HOMANS FONDS STATUTTER.  

 
FORSLAG TIL ENDRINGER I HOMANS FONDS STATUTTER 
Det har kommet inn forslag om å endre statuttene for å sikre at det avsettes 1/10 av 
inntekter til grunnkapital årlig. Styret foreslår å ikke endre statuttene men det er en 
ubalanse mellom fondets grunn kapital og fri egenkapital. Styret har derfor vedtatt å 
overføre 50.000.- av fri egenkapital til grunnkapitalen. Dette vil synes i regnskapet for 2017.   
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SAMARBEIDSAVTALE MED NORSK BERGINDUSTRI 
Vedtak: Generalforsamlingen til Norsk Bergforening gir styret fullmakt til å inngå 
samarbeidsavtale med Norsk Bergindustri om arrangementet Høstmøte. 
______________________________________________________________ 
 

Bakgrunn: Samarbeidsavtale for gjennomføring av felles høstmøter Norsk Bergforening og 
Norsk Bergindustri . 

Høstmøtene er bransjens viktigste felles arenaer for kunnskapsutveksling, møte mellom 
næring, myndigheter, studenter og andre interessenter. I tillegg er det en viktig møteplass 
som byr på formelt og uformelt sosialt samvær for alle som på en eller annen måte er 
tilknyttet den norske bergindustrien.  

Vi har arrangert felles Høstmøtearrangement siden 2008 (unntak 2009) og byttet på 
hovedansvaret hvert annet år. Norsk Bergforening arrangerer i Trondheim på oddetallsår. 

Men det er ingen fast avtale mellom foreningene om arrangementet. Vi har en egen avtale 
for 2017 hvor Norsk Bergindustri fungerer som arrangementssekretariat men det er kun for i 
år. Vi bør få på plass en avtale som sikrer forutsigbarhet. 

Formål med avtale. 

At høstmøtene arrangeres på en forutsigbar måte og at samarbeidet er fleksibelt og 
tilfredsstillende for begge foreninger.  

Arrangement (må avklares årlig i fellesskap med de to foreninger) 

• Tid og sted, (dvs. hvilket hotell i Trondheim for vår del.) 
• Tema og detaljert program som passer til tema. 
• Opprettelse av programkomite (begge foreninger utpeker representanter til 

komiteen).  Medlemmene av denne komiteen skal gjennom møter (gjerne telefonisk) 
sette sammen et program og fordele oppgavene med å kontakte forelesere.  

Hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen 
Det er den enkelte forenings om har hovedansvaret for Høstmøte i sitt respektive år.  

Hvis den arrangerende foreningen velger å sette ut arrangementssekretariatet, skal den 
andre foreningen først få stille med et tilbud for disse oppgavene.  

Økonomi. 

Ha klare rammer for hvordan økonomien skal organiseres og hvordan overskuddet skal 
fordeles.  
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Punktene under er fra Norsk Bergindustri. 

• Hovedansvaret for praktisk gjennomføring bør formuleres fleksibelt for å kunne møte 
skiftende forutsetninger 

• det bør årlig avtales tilsvarende som 2017. (Avtale om sekretariat) 
• den lange kulepunktslista kan godt være en del av en generell langsiktig avtale som 

påminnelse om hva som pleier å måtte gjøres, men kun som antydning, dette avtales 
årlig  

• rett etter årets konferanse (2-4 uker etterpå?) bør det være et møte som 
oppsummerer erfaringene fra året, og der en diskuterer hhv tema for neste år og 
sted 2 år fram. dette bør være kickoffmøte for neste år (men hele komiteen trenger 
trolig ikke møtes da) 

• Årets erfaringer tilsier at vi bør spørre medlemmene om innspill/forslag til foredrag 
når tema er avklart. Hva ønsker de, har de noen forslag 
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VEDTEKTER FOR NORSK BERGFORENING 
(Vedtatt på generalforsamling 6. september 2012, endret på generalforsamlingen 15. oktober 2015) 

§1 

Foreningens navn er «Norsk Bergforening». Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske 
Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900). 

§2 

Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri. Bergindustrien omfatter bedriftene og 
tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske 
bergverk og bergindustri. Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og 
arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge. 

§3 

Foreningen har to medlemskategorier, som tegnes direkte i foreningen. Begge kategoriene er personlige 
medlemskap: 

• hovedmedlemskap 
• studentmedlemskap 

§4 

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 
studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 
revisor, 1 vararevisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling. 

§5 

Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes 
hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge: 

• beretning om virksomheten i den foregående styreperioden 

• reviderte regnskaper for foreningen fra 1. juli til 31. juni (tilnærmet lik styreperioden) 

• forslag til budsjett for kommende perioden 

• forslag til medlemskontingenter for kommende år 

• eventuelle forslag til endringer i vedtektene 

• andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på 

• Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisor, vararevisor og    valgkomité. 
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§6 

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal 
behandles, må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem 
kan avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller 
skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende 
inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 
måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 

§7 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved 
innkallingen gjelder samme regler som §6. 

§8 

Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er 
bekjentgjort som bestemt i §6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte 
stemmer. 

§9 

Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer. 

§10 

Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført 
banebrytende arbeid til bergindustriens fremme. 

§11 

Styret i Norsk Bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for Homans fond. Tilsynsføreren skal være 
bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdannelse innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke 
innen bergverksnæringen i Norge. 

§12 

Norsk Bergforening er utgiver av «Mineralproduksjon», som er et bergfaglig tidsskrift med fokus på norsk 
bergnæring. Styret i Norsk Bergforening utpeker redaktør og redaksjonskomite. Redaksjonskomiteen må ha 
minst ett medlem som sitter i Norsk Bergforenings styre. 

§13 

Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene. 
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FORSLAG TIL FORENINGSKONTINGENTER 
Gjeldende foreningskontingenter er: 

• Hovedmedlem    390,- 
• Hovedmedlem uten GEO     210,- 
• Studentmedlem    160,- 

Faste utgifter for foreningens kjernevirksomhet er omtrent i balanse med kontingent og sponsorinntektene. 
Det foreslås derfor ingen endring av medlemskontingentene for 2017-2018. 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VERV I NORSK 
BERGFORENING I PERIODEN 2017/2018 
§4 

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 
studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 
revisor, 1 vararevisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling. 

VERV Styre 2016/17 INNSTILLING 2017/18 
Leder Thomas Addison (Nordic Rutile) Thomas Addison (Nordic Rutile) 
5 styremedl. + 
nestleder 

Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral) Ingrid Dyrhaug (Hustadmarmor) 
Håvard Gautneb (NGU) Håvard Gautneb (NGU) 
Marte Tøgersen (Rana Gruber/NTNU) Marte Tøgersen (Titania) 
Lars Anker-Rasch (Trainee Norsk 
Bergindustri) 

Lars Anker-Rasch (DMF) 

Siv Krane Rodahl(Norsk Stein) Siv Krane Rodahl(Norsk Stein) 
Kai Inge Holthe Seim (Titania) Kai Inge Holthe Seim (Titania) 

Stud.repr Steinar Halvdan Hansen Møkkelgjerd 
(NTNU) 

Maren Bergli (NTNU) 

Revisor Jens Christian Kiil Navn kommer 
Vararevisor Stein Erik Hansen (DMF) Stein Erik Hansen (UiT) 
Valg komité Kurt Aasly (NTNU) Ingjerd Bunkholt (Norsk Mineral) 

Jan Sverre Sandstad (NGU) Jan Sverre Sandstad (NGU) 
  

Valgkomiteen takker styret for innsatsen i 2016/2017.  

 

 

For valgkomiteen 2016/2017 

Jan Sverre Sandstad og Kurt Aasly 
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FORMÅL OG HANDLINGSPLAN 
Norsk Bergforening har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et 
positivt omdømme for bergindustrien i Norge. 

HANDLINGSPLAN 
1. Faste arrangement 

a. Høstmøte hvert år sammen med Norsk Bergindustri med formål å samle hele bransjen om 
aktuelle tema 

b. Vårmøte hvert år med formål å samle fagfolk om smalere tema 
c. Tapaskveld i forbindelse med Bergdagen på NTNU 
d. Studentkveld på NTNU 

2. Faglig formidling 
a. Utgivelse av tidsskriftet Mineralproduksjon 
b. Ekskursjoner 

3. Medlemmer 
a. Søke å ivareta medlemmenes faglige interesser i foreningens arrangement 
b. Legge til rette for at studenter kan delta på arrangement gjennom invitasjoner og  gjennom 

økonomisk støtte 
c. Synliggjøre studenter aktivt i våre arrangement 

4. Synliggjøring og Rekruttering 
a. Være synlige i sosiale medier 
b. Bruke foreningssiden i GEO 
c. Arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemmer 

5. Økonomisk støtte 
a. Informere om muligheten til å søke om økonomisk støtte for medlemmer og studenter. 
b. Tildele økonomisk støtte i henhold til vedtatt budsjett. 
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