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REFERAT FRA ÅRSMØTE 

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG) 

Tidspunkt: 09.03.17, kl. 14:00-15:00       

 Sted: Statens vegvesen, Brynsengsfaret 6, Oslo 

Det var 31 medlemmer til stede på årsmøtet. 

DAGSORDEN: 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Styreleder Thomas K. Mathiesen foreslo seg selv som ordstyrer og Saskia Butler (Tekna) som 
referent. Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.  

  

2. Godkjennelse av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. Årsmøtepapirene ble tilgjengeliggjort 14 dager før årsmøtet på 
foreningens nettsider og var tilgjengelig i papirform ved møtets avholdelse. 

 

3. Årsmelding 

Ordstyrer ga en oppsummering av årets aktivitet, medlemsmassens vekst og 

styresammensetningen. Styret har i 2016 bestått av Thomas Mathiesen (leder), Øyvind 

Dammyr (styremedlem), Are Håvard Høien (styremedlem), Hanne Wiig Sagen 

(styremedlem), Mari Ervik Nilsen (varamedlem) og Henki Ødegaard (varamedlem). I løpet av 

2016 har NBG arrangert/vært medarrangør til sammenlagt fire seminar/kurs. 

Bergmekanikkdagen ble gjennomført med 261 deltagere. 

 

4. Regnskap 

Ordstyrer presenterte årregnskap for 2016, resultat innebærer et positivt avvik. Det var for 

øvrig ingen kommentarer til regnskapet.  

 

5. Budsjett 

Ordstyrer informerte om at styret har budsjettert med et lite underskudd. Økonomien er 

tilstrekkelig stabil for å håndtere dette. Kontingentsatsen forblir uendret. Det var ingen 

spørsmål eller kommentarer til regnskapet.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

6. Forslag til vedtektsendring 

Ordstyrer forklarte at NBGs relasjon til IAEG har blitt oppklart i løpet av 2016; foreningen har ikke 
vært medlem siden 2013. Den nye ordning i IAEG gjør at medlemskapet blir uforsvarlig dyrt, styret 
vurderer derfor det som hensiktsmessig at medlemmer som ønsker IAEG bulletinen skaffer seg et 
privat medlemskap. Forslaget innebærer at feilen i vedtektene rettes opp gjennom at setningen om 
tilslutning til IAGE fjernes. Det var ingen motsetninger til forslaget som derved ble vedtatt. 

 

7. Valg 

Valgkomitéen var forhindret og valget ble derfor ledet av tidligere valgkomitemedlem Roger Olsson 
(NGI). Valget foregikk i henhold til valgkomitéens innstilling som var følgende: 

Styreleder: Øyvind Dammyr, Norconsult (1 år igjen) 

Styremedlem: Are Håvard Høien, Statens vegvesen, gjenvalg (1 år igjen) 

Styremedlem: Hanne E. Wiig Sagen, Jernbaneverket, gjenvalg (1 år igjen) 

Styremedlem: Henki Ødegaard, Multiconsult, gjenvalg (2 år) 

Varamedlem: Mari Nilsen Ervik, Sweco, gjenvalg (1 år) 

Varamedlem: Javier Macias, SINTEF Byggforsk (1 år) 
 

Valkgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.  
 

Valgkomité ble: 

Thomas K. Mathiesen  

Torbjørn Yri, Sweco 

 

 

Styret i NBG takket Thomas K. Mathiesen for sin innsats som styreleder og tidligere styremedlem i 
NBG og Kristin Hilde Holmøy for sin innsats som medlem i valgkomiteen.  

 

 

8. Eventuelt 

Ingen innkomne saker 

 

 

Oslo 9. mars 2017 

 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

Saskia Butler      Øyvind Dammyr 


