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Innkalling til årsmøte i TSSG
Det kalles med dette inn til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe. Årsmøtet finner sted søndag
13. november kl. 17:15 på NTNU Gløshaugen, rom R4 i U1 i Realfagbygget. Finner du ikke fram, ring
Sigurd på telefon 95904856. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret
(tssg-styret@list.stud.ntnu.no) i hender senest torsdag 3. november. Endelig saksliste og vedlegg til
sakspapirer sendes ut på e-post 5. november. Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til
valgkomiteen ved Gudrun Sigfusdottir (tlf. 94868717).
For at årsmøtet skal være besluttningsdyktig ved statuttendringer kreves det minst 50% oppmøte. Vi
oppfordrer derfor alle som er forhindret fra å delta på årsmøtet til å frasi seg sin stemmerett. Kun
betalende medlemmer har stemmerett. Ved frasigelse av stemmerett eller stemmeavgivelse gjennom
fullmakt må skriftlig erklæring på dette fremsettes for styret innen årsmøtets start. Det blir servert
1
pølser. I kaffepausen litt senere blir det også tid for TSSGs årlige auksjon ved hytteschæfen. Ta med
gjenglemte artikler, og småpenger, og hvis du har lyst til å bake kake så gi beskjed til Styret.

English
You are hereby summoned to annual general meeting in Trondheim studentspeidergruppe (TSSG).
The meeting will take place on the 13. of November at 17.15 in R4, Realfagbygget (U1), Gløshaugen,
NTNU. If you can’t find it call Sigurd (95904856). Topics must be submitted to Styret
(tssg-styret@list.stud.ntnu.no) by Thursday the 3. of November. Finalised list of cases will be
published by e-mail on the 5. of November. Nominations of candidates for any of TSSG’s posts are
directed to […]
For the meeting to be mandated an attendance of at least 50% is required. We therefore encourage
everyone who are prevented from attending to recant their vote. Only paying members have a right to
vote. Recanted votes or votes by proxy must be submitted in written form before the start of the
2
meeting. There will be served sausages/hot dogs at 19:00.  During the coffee-break later there will be
an auction of lost items. Bring lost objects and loose change and if you would like to bake (cake etc.)
then send a note to Styret.
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Dette er ikke helt fastsatt. Forslag osv. bes om.
This is up for debate. Suggestions etc. are appreciated.

Saksliste:
Sak 1-16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-16 Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps
Sak 3-16 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-16 Årsmeldinger 15/16
Sak 5-16 Revidert regnskap 15/16
Sak 6-16 Budsjett 16/17
Sak 7-16 Valg
1.
Leder
2.
Styremedlemmer
3.
Hytteschæf
4.
Hyttekomite
5.
Revisor
6.
Valgkomite
Sak 8-16 Innkomne saker
Sak 9-16 Eventuelt
Sak 10-16 Kritikk av møtet
Studentspeiderhilsen,
Styret ved Sigurd, Unni og Kristine

Sak 2-16: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer:
Referent:

Sak 3-16: Gjennomgang av statutter og referat fra
forrige årsmøte
Styrets innstilling: Styret oppfordrer alle medlemmer til å ha lest dette på forhånd, og at dette
ikke leses opp på årsmøtet.

Statutter for Trondheim studentspeidergruppe
§1 Navn
Gruppens navn er Trondheim studentspeidergruppe, forkortet TSSG.

§2 Formål
Formålet til gruppen er å være et sosialt fellesskap for speidere og andre interesserte samt
fremme og bevare speiderideen blant de studerende.

§3 Medlemmer
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdanning i
Trondheim. Studerende i Trondheim, personer med verv i styret og hytteschæfen får
betegnelsen medlem. Andre får betegnelsen støttemedlem. Støttemedlemmer kan etter
godkjennelse av styret være med på TSSGs aktiviteter. Støttemedlemmer skal innkalles til
årsmøtet og ekstraordinært årsmøte. Her har disse møte- og talerett, men ingen stemmerett.

§4A Styremedlemmer
Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I tillegg velges inntil to
varamedlemmer. I styret bør flere studiesteder og begge kjønn være representert. GibGob RL
sin leder bør inngå som regulært styremedlem.
§4B Styrets oppgaver
Styrets funksjonstid er ett år. Styret står for den daglige drift av gruppen. Styret kan innkalle
til ekstraordinært årsmøte. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet og ekstraordinært årsmøte.

§4C Prokura
Styrets leder har prokura.
§4D Signaturrett
Styrets leder har signaturrett.
§4E Møte- og talerett på styremøter
GibGob RLs leder og hytteschæfen blir innkalt til styrets møter etter behov og har møte- og
talerett.

§5 Årsmøtet og ekstraordinære årsmøter
Årsmøtet og ekstraordinære årsmøter er høyeste instans i gruppen.
§5A.1 Årsmøtet
Årsmøtet holdes i november. Melding om årsmøtet og saksliste sendes medlemmene senest
fjorten dager i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen
10 dager før årsmøtet. Årsmeldingen skal være tilgjengelig for gjennomsyn ca en uke før
årsmøtet.
§5A.2 Årsmøtet behandler
Årsmøtet behandler:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap per 31. oktober.
c. Budsjett
d. Valg.
e. Innkomne saker.
§5B.1 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt etter krav fra 25 % av medlemmene eller styret.
§5B.2 Ekstraordinært årsmøte
Melding om - og saksliste for – ekstraordinært årsmøte må sendes medlemmene minst en uke
før denne skal holdes.
§5B.3 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte må ha minst 50 % fremmøte for å være beslutningsdyktig. Unntatt er
de som har frasagt seg stemmeretten.

§6A Valg
På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter. Styret
konstituerer seg selv. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen
krever det. I tillegg velges inntil to varamedlemmer. Lederen må ha minst halvparten av
stemmene ved valg. For de andre vervene kreves simpelt flertall.
§6A.1 Valg av leder
Lederen kan ikke gå av før ny leder er valgt. Lederen bør ikke gjenvelges.
§6A.2 Valg av styremedlemmer
Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av
styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem.
§6B.1 Valg av valgkomité
Valgkomité velges på årsmøtet
§6B.2 Valgkomitémedlemmer
Komiteen består av minst to medlemmer.
§6B.3 Valgkomiteens oppgaver
Komiteen står for administrasjon av alle valg. Komiteen har til oppgave å sette frem
kandidater til følgende valg på årsmøtet:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Eventuelle tillitsverv
Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valgkomiteen.
Det er også anledning til å fremme forslag på valgmøtet. Kandidatene må ha sagt seg villige
på forhånd. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever det.

§7 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av GibGob speidergruppe. Dersom
GibGob speidergruppe legges ned, skal midlene forvaltes i henhold til GibGobs retningslinjer,
med unntak av hyttene Duddelibu og Baddelibu. I dette tilfellet skal tidligere medlemmer
kontaktes angående opprettelsen av en venneforening for hyttene som overtar eier- og
driftsansvar, inntil TSSG gjenoppstår

§8 Endringer av statuttene
Statuttene kan bare endres på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte. Statuttene kan endres ved
2/3 flertall. Minst 50 % av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de som har
frasagt seg stemmeretten.

Statutter for Vise Versa
1. Fondets midler skal brukes til trykking og utgivelse av visehefter og -bøker,
men også andre trengende prosjekter innen TSSG kan nyte godt av fondet.
2. Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall
på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.
3. Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet, tilhører
dette. Rentene tilføres fondet som inntekter.
4. Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 12 måneder hvis ikke annet er avtalt.
5. Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram for
godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er
tilstede. Lånene er rentefrie.
6. Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet og
ekstraordinær generalforsamling i TSSG.
7. VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.
8. Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i

Sak 4-16: Årsmeldinger 15/16
Årsmelding TSSG
I år har vi holdt omtrent samme aktivitetsnivå som i fjor, men noen/visse aktiviter har fått
godt oppmøte. Det har vært problemer med nettsiden det siste semesteret så det er få rapporter
over oppmøte. Vi har avholdt nesten alle arrangementene, med kun 2 (kjent) avlyste
arrangementer. Møtene blir stort sett avlyst grunnet lite påmelding. Jevnt over har oppmøte
fluktuert mellom 3~4 og 7~8.
På rektureringsfronten har lite vært gjort. Stand under immatrikuleringen ble ikke avholdt
pga. få tilgjengelige til å stille opp.
Styret har i år bestått av Sigurd Botten (leder), Kristine Perander og Unni Bergheim Hoel.
I året som har gått har det vært stor variasjon i typen møter og turer, alt fra «Intro, blåbær og
bøtte» til det tradisjonelle «Pils og pizza» har blitt arrangert. Vi har prøvd å høre på
medlemmenes ønsker og vektlagt disse i aktivitetsplanen. Møter som har godt ekstra bra og
bør gjentas er «Utemøte» og «Ilastien og is».
Vi vil trekke fram alle som har bidratt, arrangert og deltatt på møter og turer for TSSG. Uten
dere kunne vi ikke drevet TSSG!

Årsmøte
12.11 2015 18:00 - 21:00, Styret

Alle betalende medlemmer møtte opp til årsmøtet! I tillegg var det to
støttemedlemmer som var veldig gira på å stille til tellekorps. Møtet gikk bra og veldig
fort for seg i år. For mer informasjon, se referatet i dokumenter på nettsiden.
Tacofredag
20.11 2015 19:00 - 21:00, Gudrun

Gudrun kjøpte inn til taco, Sigurd kom kl. 18:22 og var veldig overasket over å være
først, før han fikk vite at det begynnte kl. 19:00 og ikke 18:00. Adrian kom alt for tidlig
ca. kl. 18:35, men hadde ingen grunn. Siden vi var blitt tre nå, begynnte vi bare å
kutte grønsaker og lage gucamole. Morten kom kl. 19:00, fordi det var da møtet
startet. Han informerte om at Sigurd hadde bursdag. Gratulerer, gratulerer, og så
stekte han kjøttdeig og løk. I mens kom de siste to. Ragnhild hadde med
kanelsnurrer. Vi spiste, vasket opp og spiste igjen. Skravlingen holdt et jevnt høyt
nivå. Møtet sluttet ikke kl. 21 som før lovt, men ingen klagde. The end.
Julebord / Christmas dinner & party
27.11 2015 19:00 - 23:00, Unni

TP og kafé [NYTT STED]
14.1 2016 19:00 - 21:00, Morten

Gikk flott! Ble stort sett ingeriøraktige folk, så vi spilte ingeniørspillet. (TP var
dessuten alt utlånt.) God stemning.
Planleggingsmøte
20.1 2016 19:00 - 21:00, Styret

Terminlista ble laget.
Pils & Pizza
25.1 2016 19:00 - 21:00, Sigurd

DB-tur med film
29.1 kl. 18:00 til 31.1 2016 kl. 15:00, Styret

Mye styr med leie av aggregat og bil men vi kom oss på tur. Stormen Tor var snill
med oss og DB. Pannekaker og ingeniørspill fredag, film og kake lørdag.

Måneskinnstur
3.2 2016 19:00 - 21:00, Priska

Fin skitur med ikke så mye månelys, men lysforurensingen fra Trondheim ga mer enn
nok lys. Vi brukte 2 timer.
Kugler & Kægler
10.2 2016 19:00 - 21:00, Kristine

Kun styret møtte opp, så vi tok heller et kort styremøte før vi gikk hjem.
Bursdagstur
19.2 kl. 19:00 til 21.2 2016 kl. 21:00, Styret

Vi kom opp fredag til varm hytte. Etter pannekaker ble det brettspill og sen kveld.
Lørdag dro folk på tur mens styret m/hjelp satte i gang. Middag ble servert kl 1845.
Søndag dro vi hjem tidlig som var bra fordi vi kjørte oss fast i snøskavelen på vei ut
av parkeringsplassen.
Svalbardforedrag
23.2 2016 18:30 - 21:00, Kristine

God stemning på Dokkhuset, men siden ingen andre møtte dro arrangør hjem for å
forberede seg til jobbintervju.
Knuter og håndarbeid
29.2 2016 19:00 - 21:00, Unni

Vinter-5-kamp
4.3 kl. 19:00 til 6.3 2016 kl. 16:00, GibGob og roverombudet Sør-Trøndelag krets

Kortspill og kakao
10.3 2016 19:00 - 21:00, Morten

Fire folk kom, perfekt for Dorak. Ingen drakk kakao, men hvem behøver vel det når
de serverer dårlig pils til førti spenn?

Pi-dag
14.3 2016 19:00 - 21:00, Kristine

Vi laget 2 grønnsakspaier og en jordbær-kiwi pai. Nam nam.

Stand up - AVLYST pga lite interesse
31.3 2016 19:00 - 21:00, Gudrun

Veldedighetsfest
9.4 2016 19:00 - 23:00, Anne

En kveld fylt av gamle speiderhistorier, biljard og brettspill.
Sykkelmøte [Avlyst]
14.4 2016 19:00 - 21:00, Viktor

Brettspill / Visemøte
21.4 2016 19:00 - 21:00, Visemor (Ole Vebjørn)

Dugnad [Utsatt]
30.4 kl. 19:00 til 1.5 2016 kl. 21:00, Hyttekomiteen

Allmøte m/ grilling
4.5 2016 19:00 - 21:00, Styret

Intromøte
1.9 2016 19:00 - 21:00, Unni

TP & kafè
1.9 2016 19:00 - 21:00, Unni

Pils & Pizza
1.9 2016 19:00 - 21:00, Sigurd

7 oppmøtte. 4 pizzaer lagd og spist.
Bål i fjære/ Bonfire on the beach
1.9 2016 19:00 - 21:00, Unni

Vi fekk raskt fyr på bålet med god, tørr ved som Unni hadde fylt sekken sin med.
Stekte pinnebrød og grilla marshmallows og div. Ein flott kveld med gode samtaler. Vi
var fire som deltok, derav to nye. Tok turen heimover kl. 22. // Pictures from bonfire
meeting on the beach in Djupvika. Vi made "stick bread" and had marshmallows and
good conversations. We were two new attendants and two existing members of the
group. We went home at 10PM.
DB-Tur
1.9 2016 19:00 - 21:00, Sigurd og Morten

Ble dugnadstur. Andre siden av BB-taket ble fikset.
Brettspill/Visemøte
1.9 2016 19:00 - 21:00, Ole Vebjørn

6 tilstede. Brettspill ble spilt. Vafler spist.

Utemøte
1.9 2016 19:00 - 21:00, Anne

8 oppmøtte. Brownies i klementiner ble lagd på bål. Det foreslåes å gjenta med andre
sitrusfrukter i tillegg.

Årsmelding Duddelibu 2016
Det har vært et par turer til DB fra TSSGs side dette regnskapsåret: Vi holdt en hybrid mellom
allminnelig tur of DBFF i slutten av januar, med både filmvisning og skitur. DBs bursdagstur
kom en knapp måned seinere, med besøk av alumni Lars IV i tillegg til dagens TSSG-ere.
Anne har vært god pådriver på reparasjon av Baddelibus tak, og har i samarbeid med andre
vært flere ganger på hytta for å arbeide. Det har vært færre, men noen, turer i høstsemesteret.
Det har vært en sunn utleieaktivitet: Det har vært utleie på DB nesten samtlige måneder siden
forrige årsmøte, unntatt sommermånedene. Hovedsakelig av studentorganisasjoner, og noen
av byens speidergrupper.
Planlagt aggregat er fremdeles ikke kjøpt inn. Schæfen foreslår å legge prosjektet på is, og
heller låne/leie aggregat ved behov, ettersom det er noe vi behøver nokså sjeldent.
Morten Fyhn Amundsen
Hytteschæf

Antall overnattingsdøgn:
Totalt: Ca. 158
TSSG: Ca. 50
Utleie: 108

Sak 5-16: Revidert regnskap 15/16
Sak 6-16: Budsjett 16/17
Regnskap og budsjett TSSG
01.11.15-31.10.16
Kontigenter
Renter
Sponsormidler
Utleieinntekter
Diverse
Sum inntekter:

Regnskap 15/16 Budsjett 15/16
Budsjett 16/17
Inntekter
1,232.74
1,500.00
1,200.00
13.00
20.00
15.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
3,000.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
4,145.74
4,520.00
3,715.00
Utgifter

Adm. Utgifter
Rekruttering
Møter/turer
Utsyr, investeringer
Diverse
Sum utgifter

713.92
147.33
1,414.09
0.00
0.00
2,275.34

200.00
2,000.00
4,000.00
0.00
0.00
6,200.00

500.00
2,000.00
3,000.00
0.00
0.00
5,500.00

Resultat

1,870.40

-1,680.00

-1,785.00

På konto: 15 550.36

Regnskap og budsjett Duddelibu
Budsjett 15/16
Utgifter

Inntekter

Regnskap 15/16
Utgifter

Overnatting TSSG
Utleie
Sponsorinntekter og gaver
Veddugnad og vedlikehold
Husgeråd
Avgifter
Prosjekter
Kontor/ adm
Diverse
Sum

Årsresultat Duddelibu
Inntekter
Utgifter
Resultat

Totalstatus Duddelibu
Inngående saldo
Årsresultat
Utgående saldo

Inntekter

Budsjett 16/17
Utgifter

Inntekter

Årsmelding Vise versa 15/16
Det har ikke vært noe salg eller utlån av sangbøker denne perioden. Det har heller ikke vært
noe kjøp som har ført til utgifter. Budsjettet har kun endret seg med å få inn renter på 22 kr og
det står nå tilsammen 22.455,50 kr på kontoen.
Vi har hatt ett møte som i utgangspunktet skulle være med visesang, men som endte opp med
å bli brettspill-kveld. Neste periode ønskes det å samle inn forslag til sanger som kan være
med i ny sangbok.
Visemor,
Ole Vebjørn Harstad Bakken

Regnskap Vise versa 15/16
Resultat Vise Versa 15-16:
Inntekter
Renter
Sum inntekter

22
22

Utgifter

0

Resultat

22

På konto i SMN pr 31.10.16

22,455.50

Årsmelding Redd Barna 2015-2016
Gjennom året har det blitt samlet pant på TSSGs arrangementer. Undertegnede stiller
spørsmål til om alt som er pantet har kommet inn på konto. Det har blitt arrangert en
veldedighetsfest hvor det var 6 deltakere og et overskudd på kr 404,59. Det skulle ha vært
overført penger til Redd Barna, men dette har ikke blitt gjort. Oppfordrer kommende
Redd Barna-mor om å overføre kr 4 900 i starten av perioden til organisasjonen Redd
Barna.
Ved endt regnskapsår er saldoen på kontoen kr 4.935,24, etter et årsresultat på kr 428,59.
Redd Barna-mor,
Anne Rakstad Pettersen

Regnskap Redd Barna 15/16
Resultat 2015-16 Redd Barna
Inntekter
Pant diverse arr.
Renter
Veldedighetsfest
Sum inntekter
Utgifter
Velkomstdrikk og snacks på
veldedighetsfest
Sum utgifter
Resultat
På konto i SMN per 01.11.2015:

På konto i SMN pr 31.10.16

20
4
600
624

195.41
195.41
428.59
4.506,65
4,935.24

Totalstatus TSSG
01.11.2014

01.11.15

01.11.16

12 658,06
39 631,26
52 289,32

13 679,96
39 335,30
53 015,26

15 550.36

Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler

0
22 408,50
0
1 043 200,00
153 000,00
1 218 608,50

0
22 433,50
0
1 043 200,00
153 000,00
1 218 633,50

0
22 455.50
0
1 043 200,00
153 000,00
1 218 655.50

Sum eiendeler

1 270 897,82

1 271 648,76

0

0

Sum egenkapital

1 270 897,82

1 271 648,76

Sum Egenkapital og gjeld

1 270 897,82

1 271 648,76

Omløpsmidler
Bankkonto TSSG
Bankkonto DB
Sum omløpsmidler

Gjeld

Revisors kommentar

0

Sak 07-16: Valg
Følgende verv skal velges på årsmøtet:
●
●
●
●
●
●

Leder TSSG
2+ styremedlemmer
Hytteschæf
Duddelibu-assistent
Revisor
Valgkomite

Dersom du ønsker å stille til valg, eller vet om en kandidat, kan dette meldes til en av
valgkomiteens medlemmer:
Gudrun Sigfusdottir: sigfusdo@stud.ntnu.no
Morten Fyhn Amundsen: morten.fyhn.amundsen@gmail.com
Kandidater kan meldes inn helt frem til og med årsmøtet. Dersom du lurer på hva det
innebærer å ha et verv ta kontakt med valgkomiteen, styret i TSSG, eller den personen som
har vervet i dag.
Hilsen Valgkomiteen

Sak 09-16: Innkomne saker
Ingen inkomne saker.

Sak 10-16: Eventuelt
Husk å tildele ansvar for to meter snø.

Sak 11-16: Kritikk av møtet

