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Årsmøtet 2016 
Årsmøte for Næringslivsringen ble holdt 1. november i forbindelse med Bygg- og miljødagen på NTNU. Årsmelding og 
regnskap for 2015 ble godkjent. En vedtektsendring for å gjøre plass for representanter fra bachelorutdanningen, ble 
vedtatt og budsjettforslaget for 2017 ble vedtatt. Det nye styret har følgende sammensetning: 
 
Styreleder: Berit Laanke, SINTEF Byggforsk (valgt for 1år) 
 
Næringslivsrepresentanter: 
Pål Egil Rønn, AF Gruppen              valgt for 2 år 
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg            valgt for 2 år 
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke  valgt for 2 år 
Lars Erik Hauer, COWI AS   på valg i 2017 
Siri Hustad, Statens vegvesen Vegdirektoratet  på valg i 2017 
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk   på valg i 2017 
 
NTNUs representanter: 
Studieprogramleder Tore Hoven, IVT-fakultetet 
Instituttleder Karl Vincent Høiseth, institutt for konstruksjonsteknikk 
Instituttleder Carl  Christian Thodesen, institutt for bygg, anlegg og transport 
Representantene fra bachelorutdanningen vil komme med etter hvert. 
 
Aarhønens representant:*  
Student Kristoffer Torbjørnsen 
Studieprogrammet:* 
Student Maren Bysveen  
 
Valgkomité 2016/2017 
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS (tidligere styreleder) 
Tore Hoven, NTNU  
_____________________________________________________________________________________________ 
Reorganisering av Næringslivsringen – siste nytt 
Prosjektgruppen hadde sitt første møte 27. oktober 2016. Innledningsvis ble det gitt en oversikt over historien til 
Næringslivsringen. Hovedtema i dette første møtet ble bachelorutdanningen og behovet for samordning på et 
overordnet nivå. Videre ble styrets funksjon som studieprogramråd, sentralt. Dette skal avklares i NTNU våren 2017 
og prosjektgruppen ble enig om å sette dette på dagsorden på møtet 8. desember for å kunne gi et innspill til 
diskusjonen i NTNU før endelig avgjørelse tas.  
For øvrig ble det identifisert flere utfordringer i bachelorstudiene som det kan være aktuelt for Næringslivsringen å 
gripe fatt i. Dette er tema som jenteandel, frafall m.fl. Her kan det være aktuelt å se på hvordan det har vært jobbet 
med tilsvarende problemstilling i masterstudiet.  
_____________________________________________________________________________________________ 
BM-dagen 2016 
Årets Bygg- og miljødag ble arrangert 1. november i Realfagsbygget på Gløshaugen. 51 bedrifter hadde stand. 
Nærmere 250 deltok på foredragene og Sommerjobbmaraton samlet tilsvarende. Følgende priser ble delt ut: 
 
Næringslivsringens pris for beste master 
Prismottaker: Mareike Anika Becker: Assessment of Downspout Disconnection by Modelleing Infiltration Potential in Urban Areas 
 
Vegvesenets pris  
Prismottaker: Magnus Frestad Nygaard: Waiting time strategy for Public Transport Passengers 
 
Norconsults pris til beste pedagog 
Prismottaker: Kelly Pitera, førsteamanuensis institutt for bygg, anlegg og transport 
 
Nyskapingsprisen 
Prismottaker: Veronika Krathe: Aero-Hydro dynamic analysis of offshore wind turbines 
 
Jerbaneverkets pris 
Prismottaker: Andrea Liereng: Iskjøving i grøfter og skjæringer langs veg og jernbane.  
     Prosesser, årsaker og forebyggende tiltak 
Prismottaker:  Øyvind Hunding Hofgaard: LCC for ballastert jernbanespor 
______________________________________________________________________________________________  


