
Generalforsamling – Norsk Bergforening 
Kirkenes, 2. september 2010 

 
Protokoll 

 
Tilstede: 23 medlemmer 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling med sakspapirer ble godkjent. 
 
Valg av møteleder og referent 
Møteleder: Roar Sandøy 
Referent: Gunn Haukdal 
Til å undertegne protokollen: Per Zakken Brekke 
 
Godkjenning av årsmelding for 2009 
Styrets årsmelding for 2009 ble godkjent. 
Kommentar: Norsk Bergforenings bedriftsmedlemmer får fra nå av betegnelsen 
”sponsorbedrifter” 
 
Godkjenning av revidert regnskap 2009 
Revidert regnskap ble gjennomgått. Foreningens underskudd skyldes støtte til 
utgivelse av boken ”Larvikitt – unik, vakker og eksklusiv”, samt at denne boken ble 
gitt som gave til alle deltakerne på Høstmøtet.   
Regnskapet ble godkjent med følgende kommentarer: 
Det bør i protokollen anføres at Stiftelsen Bergverksnytt er opphørt og at stiftelsens 
bankbeholdning er overført til Norsk Bergforening.  
Regnskapets diversepost, hvor utgiftene til boken ”Larvikitt – unik, vakker og 
eksklusiv” burde vært bedre spesifisert, og forklart med en note i regnskapet. En 
forklaring på denne posten gjøres nå i møtets protokoll.  
 
Forslag til foreningskontingenter 

a. Hovedmedlem kr 375 
b. Hovedmedlem uten GEO kr 200 
c. Studentmedlem kr 150 
d. Seniormedlem kr 150 
e. Sponsorbedrifter kr 5000 

Det ble vedtatt at man ikke regulerer kontingentene. 
 
Godkjenning av budsjett for 2011 
Budsjettet ble godkjent. 
 
Informasjon fra styret 

a. Felles Høstmøte i 2011 for Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri 
Det ble lagt frem forslag om å arrangere felles høstmøte i Trondheim. 
Kommentar fra salen: 
Styret i Norsk Bergforening må ta med i vurderingen at mange medlemmer er 
skeptisk til at det arrangeres felles høstmøter hvert år, og at kan føre til en 
utvanning av foreningens synlighet og profil på møtene. 

 



b. Risikoprofil på Norsk Bergforenings fondsparing 
Norsk Bergforening har tidligere plassert 300 000 i et pengemarkedsfond som 
følge av tidligere misnøye med lav rente på foreningskontoen. Dette er et lav- 
risikofond, som har greid seg greit (positiv avkastning) før og under 
finanskrisen. Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til at dette fondet 
står uforandret, ev. at en tar ut avkastningen og overfører denne til 
foreningskontoen. 

 
 

c. Bruk av Homans fond 
Homans fonds del av avkastningen på fondet er liten. Det nye styret bes ta 
 stilling til om og hvordan man skal øke Homans fonds del av avkastning. Det 
ble foreslått å kunne bruke Homans fond til å sponse studenter til møtene. 
Dette blir pr i dag gjort gjennom foreningens midler og Bergringen. En ordning 
som fungerer bra. 

 
d. Norsk Bergforenings nye hjemmeside 
Ny hjemmeside er publisert på samme adresse som tidligere: 
www.norskbergforening.no 

 
 
Valg (Innstilling fra valgkomiteen) 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og styret for 2010/2011 består av: 
 
Leder Roar Sandøy (Sibelco Nordic) 
Ole Jakob Tau Strand Oanes(Norstone) 
Kristin Husebø Hestnes (Sibelco Nordic) 
Jan Sverre Sandstad (NGU)  
Morten Hagen Johansen (Store Norske) 
Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral) 
Tina Mysse (Titania AS) 
Stud.repr Marte Tøgersen (Master Geologi NTNU, 5 klasse) (ikke på valg) 
 
Revisor J. Chr. Kiil  
 
Valg komité: Peer Richard Neeb og Rolf Arne Kleiv  
 
 
 
 
Trondheim, _____________ 
 
 
__________________________________________ 
Per Zakken Brekke 


