
 
 
Referat fra styremøte 17. november 2022 
 
Tidspunkt:  17. november 2022 kl 1430 – 1600, inkl. studieprogramråd  
Sted:  Teams 
Deltakere: Turid Ødegaard (Rambøll), Arne Gussiås (NTNU), Anders Rønnquist (NTNU), ) 

Eli Grimsby (Oslobygg), Fred Johansen (NTNU Gjøvik), Arild Clausen (NTNU),  
Olav Torp (NTNU), Guro Grøneng (NGI), Jorunn Haltbakk (NCC) 
 

Forfall:  Robin Sætre (NTNU Ålesund), Håkon Kvensjø Urdahl (master), Birger Steffensen 
(Bane NOR), Randi B. Svånå (Asplan Viak), Vikas Thakur (NTNU) og Emilie 
Johansen Bjervamoen (bachelor) 

            
       

Sak 40/22 Velkommen og presentasjon 
Konstituering av nytt styre 
Referat  
Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 11. oktober 2022.  
 
Vedtak: Konstituering tas til etterretning. Referatet godkjennes. 

Sak 41/22 Styremøter 2022 – 23 
Styreleder presenterte et forslag om å avholde månedlige styremøter på teams 
med maks varighet på 2 timer. I tillegg holdes det fysiske møter 1-2 ganger pr. 
halvår med noe lengre varighet og hvor det kan avsluttes med en enkelmiddag e.l. 
Det ble pekt på at det er viktig å justere opplegget i tilknytning til aktivitet både ved 
NTNU og ute i næringslivet. Det var ingen innvendinger fra studieprogramrådets 
side. 
 
I tillegg har Næringslivsringen møteplasser som medlemsseminar og Bygg- og 
miljødagen. 
 
Endringen i vedtektene om å avholde årsmøtet før 1. april hvert år medfører at i 
2023 vil det kun være å godkjenne regnskapet for 2022. Dette kan gjøres på et 
teamsopplegg. Første ordinære årsmøte etter omleggingen blir våren 2024.  
 
Vedtak: Styret ga tilslutning til forslaget om justering av opplegg for styremøter og 
møter i studieprogramrådet. Et forslag til møteplan sendes ut før jul 2022.  Årmøter 
i 2023 og 2024 planlegges i tråd med det som ble presentert. 

Sak 42/22 Orientering om initiativ Næringslivsringen har tatt for å samle organisasjoner 
i byggenæringen til felles innsats for å forsterke tilgang til gode studenter til 
ingeniørstudiene.  
 
Det blir et møte om dette i Oslo 30. november 2022. Det er utarbeidet en 
presentasjon av problemstillingen som sendes ut på forhånd og deles med styret. 
Det ble pekt på etableringen av «Sammen 2030 – ung» som en ressurs i denne 
sammenheng. Det ble vedtatt å invitere en representant fra denne grupperingen til 
møtet den 30. november. Eli sender informasjon om kontaktperson.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at en representant fra 
«Sammen 2030 – ung» inviteres til møtet. 

Sak 43/22 Medlemsseminar 2023 
Medlemsseminaret i 2023 skal legge til perioden februar/mars slik det var før 
koronaepidemien. Det sjekkes hvilke andre arrangementer som er i samme 
periode for å unngå kollisjon. Det ble foreslått å holde fast på temaet om 



rekruttering og ta opp muligheten for et samarbeid med noen av organisasjonene 
på møtet 30. november 2022.  
Det ble pekt på viktigheten av å avklare hvem som ønskes som deltakere på 
seminaret. Tidsmessig bør det dreie seg om en halv dag. Det kan starte ved 
lunsjtider og lage et to-delt opplegg med en faglig del og en som i hovedsak skal gi 
informasjon. Så avsluttes det med en hyggelig middag. Flere pekte på opplegget 
på RIFs høstkonferanse hvor det ikke ble brukt PP-presentasjoner, men 
diskusjoner rundt småbord etter innledning ved samtaler mellom toppledere.  
 
Det er ønskelig å invitere noen flere studenter enn de som sitter i styret og noen 
nyutdannede som er i sin første jobb.  
 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe som består av Jorunn, Arne, Turid, Olav, Fred 
og Lillian. Hvis noen av organisasjonene ønsker å bli med å arrangere, utvides 
gruppen med representanter for disse.  
 
Vedtak: Medlemsseminar planlegges i februar/mars. Den nedsatte arbeidsgruppen 
har hovedansvaret for innhold og opplegg.  Sted må avklares. Det sendes ut varsel 
om seminaret så snart dato og sted er på plass.  

Sak 44/22 Orientering fra NTNU om hvilken rolle Næringslivsringen har for utvikling av 
studieprogrammet. 
Arne orienterte om organiseringen av studieprogramrådets plass i organisajonen til 
fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, se vedlegg. Dette som bakgrunn for å 
vise viktigheten av Næringslivsringen for bygg og det samarbeidet som den 
representerer for utvikling av studieprogrammet på NTNU.  
 
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og uttrykte at det er fornøyd med 
Næringslivsringens posisjon ved NTNU.  

Sak 45/22 Eventuelt 
 Strukturendringer ved institutt for bygg- og miljøteknikk. Olav Torp 

orienterte om dette kommende arbeidet og ønsket om å engasjere 
representanter fra næringen inn i arbeidet. Styret uttrykker både interesse 
og ønske om å bidra enten selv eller med andre representanter fra 
medlemsbedriftene.  

 
 
Neste styremøte: møteplan kommer 
 
 
 


