
 
 

 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi  

Institutt for marin teknikk 

Studieprogram for Marin teknikk  

Dato
17.11.2011 

Side 1 av 2 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

7491 Trondheim E-post: Marin Teknisk Senter + 47 73 59 55 01 Liv Randi Hultgreen 

  mt-info@ivt.ntnu.no Otto Nielsens v 10 Telefaks  

  http://www.ivt.ntnu.no/imt/ Tyholt + 47 73 59 56 97 Tlf: + 47 73 59 55 78 

Notat 
 

Til:  Medlemmene i Samarbeidsforum Marin 
Kopi  til:  Ledergruppen ved Institutt for marin teknikk 
 

Fra:  Liv Randi Hultgreen 
 

  
 
ÅRSRAPPORT 2011 SAMARBEIDSFORUM MARIN 
 
Møter 
Medlemsmøte ble gjennomført 16.mars 2011 og styremøte gjennomføres 23.november 2011. 
Styremøtet gjennomføres som Rådsmøte for Institutt for marin teknikk. På medlemsmøtet 
møtte 7 av 26 bedrifter opp. På styremøtet har (per 17.nov) 3 av 6 eksterne styremedlemmer 
bekreftet deltakelse.  
 
Virksomhet på prosjekter 
I 2011 har prosjektene hatt følgende virksomhet: 
 
Havromsteknologi og Åpen Dag: 
 2 kurs for lærere har blitt gjennomført for 32 lærere 
 Åpen Dag ble gjennomført i mars med ca 330 deltakere fra hele Norge 
 Medlemsbedriftene har laget bedriftspresentasjoner som blir med i læreboka til 

Havromsteknologier 
 Presentasjon av næringa blir utarbeidet, og skal inngå i presentasjonsmal som 

medlemmene kan bruke til å markedsføre Havromsteknologier og den marine næringa 
hos sine nærskoler 

 Læreboka til Havromsteknologier vil være klar (fra trykkeri) til utsending til VGS i 
november 2011 

 Arrangementet Åpen dag i prosjektet Havromsteknologier har skiftet navn til Ocean 
Space Race og fått egen logo, dette som ledd i arbeidet med å markedsføre prosjektet 

 
Rekruttering og mentoring av kvinnelige studenter på Marin 
 Andelen kvinnelige studenter i 1.årskurs var i 2011 på 30 % for andre år på rad 
 Oppstart av 3.runde i mentorprogrammet vil være våren 2012. To runder har blitt 

gjennomført med 6 deltakende studenter per runde.  
 
Sommerjobbprosjekt 
Prosjektet ble vedtatt avsluttet i mars 2011, og det har derfor ikke vært noen aktivitet her i år. 
Prosjektet ble vedtatt avsluttet fordi medlemmene i større grad ønsker å gå gjennom 
linjeforeningens eksisterende opplegg for jobbformidling og egen HR-avdeling, samt at 
studentene i stor grad har akseptabel tilgang på sommerjobber.  
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Annen virksomhet 
I 2011 har forumet fått utarbeidet egen logo. Det har også blitt lagt ned arbeid i oppdatering 
av nettsidene til forumet.  
 
Økonomi 
Medlemsavgiftene går i sin helhet til drift av forumet, derunder prosjektene som forumet 
driver. Ut fra budsjettet ser vi at medlemsavgiftene fordeles prosentvis således: 
 
Driftsutgifter: 8,75 % 
Prosjektutgifter: 

Havromsteknologier (inkl Ocean Space Race, tidl. Åpen dag): 67,5 % 
Sommerjobbordning: 1,9 % 
Rekruttering av studenter fra ingeniørhøgskoler: 6,25 % 
Rekruttering og mentoring av kvinnelige studenter: 2,5 % 
Motiverende tiltak 1. og 2.årskurs: 10 % 

 
Budsjett for 2011 

Budsjettposter (alle beløp i kkr) 2011
    
Inntekter   
Saldo pr. 01.01.11 100
Medlemskontingent 800
Sum 900

Utgifter   
Driftsutgifter:   
Honorar styringsgruppeleder 45
Møteutgifter 20
Diverse 5
Prosjektutgifter:   

1, 2. Havromsteknologi for ungdoms- og vg. skoler   
Kurs ”Den unge designeren” 70
Satsing mot ungdomsskolen 200
Utvikling av flere tema til kurshefte 30

3. Sommerjobbordning 15
4. Rekruttering av IH-studenter 50
5,6. Rekruttering/mentoring av kv. Studenter 20
8. Åpen dag ved MTS 240
9. Profilering av medl.bedr. på forumets hjemmesider   
Motiverende tiltak 1. og 2.årskurs 80
Nye prosjekter   
    
SUM 775
Saldo per 31.12.11 125

 
Årsregnskap for 2011 vil utarbeides ved årets slutt. 
 
Videre arbeid 
I 2012 vil administrasjonen i forumet jobbe videre med aktivisering av og økt kommunikasjon 
med medlemmene.  
 
Prosjektet Havromsteknologier vil gå inn i en driftsfase når lærematerieller ferdigstilles, og 
fokus vil bli på kursing av lærere og utvikling av nye prosjektoppgaver.  


