
 NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE 
 Tilsluttet: Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund 
  International Society for Rock Mechanics 
  International Association for Engineering Geology and the Environment 

Referat 
fra årsmøte i Norsk Bergmekanikkgruppe. 

 

Norwegian Group for 
Rock Mechanics 
 
Postb. 2312 Solli 
0201 Oslo 
Telefon: 22 94 75 00 
Fax: 22 94 75 01 

 
Sted: NGI, Sognsveien 72, Oslo 
Tid: Torsdag 11. mars 2010, ca kl.16.30 – 16.30 
 
Årsmøtet på holdt i etterkant av ”Vårsleppet”, i år med tema Eurocode 7.  Årsmøtet ble avholdt med 
ca 30 personer til stedet. Etter årsmøtet var det Tapas med tilhørende drikke.  
 
Sak 1. Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Roger Olsson 
Referent: Torun Rise 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling 
Innkalling ble godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 3. Årsmelding 
Årsmeldingen ble kort gjennomgått og godkjent uten merknader. 
 
Sak 4. Regnskap 
Regnskapet for 2009 ble gjennomgått og godkjent med følgende merknader; 

• NFF har kuttet ut å benytte autorisert revisor, jobbet utføres i stedet av foreningens 
medlemmer med relevant kompetanse. Det oppfordres til at NBG kan gjøre det samme 

• Det er beklagelig at det ikke har vært stipentutbetalinger i 2009.  
 
Sak 5. Budsjett 
Budsjettet for 2010 ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Det forventes negativt driftsresultat 
for 2010, hovedsakelig pga. arrangementet Bergmekanikk i Norden hvor NBG ikke regner med 
overskudd.  
 
Det kom i møtet inn forslag om å øke posten for stipend til 50 000 kr. Forslag må komme inn før 
årsmøtet og kan derfor ikke behandles i årsmøtet. Men styret tar med seg forslaget til neste års 
budsjett. Årsmøtet oppfordret også styret til å reklamere for og få folk til å søke om NBGs stipend.  
 
 
Sak 6. Valg 
Valget ble ledet av valgkomiteen v/ Guro Grøneng.  
Etter valget består det nye styret i Norsk Bergmekanikkgruppe av følgende personer: 
 
Formann Roger Olsson    NGI   Gjenvalgt (1 år) 
 
Sekretær Torun Rise    Sweco   Ikke på valg (2 år) 
 
Styremedlem Thomas Mathiesen  Norconsult AS  Ikke på valg (2 år) 

 
Styremedlem Are Håvard Høien  Statens vegvesen,  Gjenvalgt (1 år) 

Vegdirektoratet     
    

Varamann Charlie Chunlin Li  NTNU   Gjenvalgt (1 år) 



  

 
 
Varamann Kristin H. Holmøy  SINTEF  Gjenvalgt (1 år) 
 
Valgkomité for neste periode 
Da ingen gikk ut av styret denne gang ble forslag om samme valgkomité godkjent;  
Guro Grøneng, SINTEF 
Therese Scheldt, StatoilHydro 
 
 
Sak 7. Fastsettelse av kontingent 2011 og 2012 
Kontingent for 2011 og 2012 ble i årsmøteinnkallingen foreslått økt med 10% med bakgrunn i at den 
har vært uendret de siste årene. Forslaget ble godkjent.  
Kontingent for 2011 og 2012 blir da som følger;  
 

Ordinære medlemmer (ISRM)   275,- 
Studenter og pensjonister (ISRM) 165,- 
Firmamedlemmer   550,- 
Støttemedlemmer   2200,- 

 
Kontigenten inkluderer et årsabonnement av tidsskriftet GEO. Medlemmer som ønsker å få tilsendt 
Bulletin of Engineering Geology and the Environment betaler den direkte kostnad som er kr 180,- pr 
år (IAEG). 
 
 
Sak 8. Eventuelt 
Styret hadde i forkant av årsmøtet ikke mottatt saker til eventuelt.  
 
Det vises for øvrig til sak 5 hvor det i møtet kom inn forslag om å øke posten for stipend til 50 000kr. 
Årsmøtet kommenterer at det virker ulogisk at justeringer i budsjettet ikke kan gjøres i årsmøtet.  
 
 
 
Trondheim, mai 2010 
 
Torun Rise, referent 
 
 


