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REFERAT FRA ÅRSMØTE
NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG)
Tidspunkt: 11. mars 2021, kl. 14:30-15:00
Sted: Teams
Det var 11 medlemmer til stede på generalforsamlingen, samtlige var medlemmer og
stemmeberettiget. I tillegg var det en fra sekretariatet i Tekna til stede.

DAGSORDEN:
1. Valg av ordstyrer og referent
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Hanne Wiig som foreslo seg selv som
møteleder og Saskia Butler (Tekna) som referent. Det var ingen motforestillinger til
forslaget som derved ble godkjent.
2. Godkjenning av innkalling
Møteleder presenterte dagsorden og digitale kjøreregler for generalforsamlingen. Det var
ingen kommentarer til innkallingen og dagsorden som derved ble godkjent.
3. Årsmelding
Ordstyrer ga en oppsummering av årets aktivitet.
Medlemsmassen forblir stabil med en økning på to medlemmer i løpet av 2020.
Styret har i 2020 bestått av:
Hanne Wiig (leder)
Javier Macias (styremedlem)
Jorge Terron (styremedlem)
Henki Ødegaard (styremedlem)
Håkon Walter Bjørnsrud (varamedlem)
Mari Lie Arntsen (varamedlem)
I tillegg har styret vervet en studentrepresentant: Kriti Panthi (NTNU)
I 2020 har styret arbeidet med forberedelser til Eurock2020-konferansen som ble avlyst
grunnet pandemien. Vårsleppet ble arrangert i mars 2020. Bergmekanikkdagen utgikk
grunnet pandemien.
Stipend: Styret har utdelt stipend for kr. 28 638,-. I tillegg har NBG støttet arbeidet med
FRSDB og ROCARC.
4. Regnskap
Møteleder presenterte regnskapet for 2020. Det store spriket mellom budsjett og resultat
skyldes avlysing av Eurock2020 samt Bergmekanikkdagen som innebærer bortfall av

rundt 400.000 i inntekter som Fjellsprengningskonferansen årlig tilfører regnskapet.
Kostnader for planleggingen av Eurock2020 er synlig i «kostnader egne kurs».
Kostnadene er knyttet til forberedende arbeid utført av konferansearrangøren Atlantic
MICE og komiteenes utgifter. Totalresultat er negativt på kr. 760.000. Underskuddet
dekkes av egenkapitalen.
Det var ingen kommentarer til regnskapet som ble enstemmig godkjent.
5. Budsjett
Møteleder presenterte budsjettet og spesifiserte at inntekter på egne kurs er basert på
kommende kurs om bergsikring i juni og Bergmekanikkdagen. Støtte/tilskudd gjelder
ROCARC og arbeid med Eurokode 7.
Budsjettet ble enstemmig godkjent uten kommentarer.
6. Valg
Valgkomiteen har i 2020 bestått av:
Øyvind Dammyr (Norconsult)
Are Håvard Høien (Statens vegvesen)
Øyvind Dammyr delte innstilling til nytt styre:
• Hanne Wiig (Bane NOR): stiller til gjenvalg som styreleder (1 år)
• Henki Ødegaard (NTNU): styremedlem ikke på valg (1 år igjen)
• Jorge Terron (Sweco): stiller til gjenvalg som styremedlem
• Javier Macias (JMConsulting-Rock Engineering AS): styremedlem ikke på valg
(1 år igjen)
• Håkon Walter Bjørnsrud (Norconsult): stiller til gjenvalg som varamedlem (for 1
år)
• Mari Lie Arntsen (NGU): Stiller til gjenvalg som varamedlem (for 1 år)
Innstillingen ble enstemmig godkjent. Etter gjensidig ønske fra styret og nåværende
studentrepresentant fortsetter Kriti Panthi som studentrepresentant frem til neste
generalforsamling.
Styreleder foreslo gjenvalg av valgkomiteen:
• Øyvind Dammyr (Norconsult)
• Are Håvard Høien (Statens vegvesen)
Det var ingen kommentarer eller motforestillinger til styreleders forslag. Valgkomiteen ble
derved godkjent.
7. Fastsettelse av årskontingent
Styret foreslår å opprettholde årskontingentene:
•
•
•

Ordinære medlemmer (ISRM) kr 275,Studenter og pensjonister (ISRM) kr 165,Støttemedlemmer kr 2 200,-

Kontingenter for 2021 ble vedtatt.
8. Søknad EUROCK2024
Styremedlem Henki Ødegaard informerte om styrets arbeid med den avlyste Eurock2020
konferansen. Styret ønsker å få aksept for å levere inn en ny søknad om å arrangere Eurock.

Tidligste mulighet for dette er i 2024. Henki oppfordret generalforsamlingen til å komme med
innspill på dette. Det var utelukkende positive kommentarer i chatten. Styret tar derved
søknadsprosessen videre.

9. Eventuelt
Styreleder markedsførte kommende arrangementer og rettet en takk til foreningens
støttemedlemmer.
Årsmøtet ble deretter opphevet.

Oslo 12. mars 2021

…………………………………….

…………………………………….

Hanne Wiig

Saskia Butler

