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Innkalling til årsmøte i TSSG
Kjære TSSG'ere!
Det kalles med dette inn til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe.
Årsmøtet finner sted 14. november kl. 19:15 på NTNU
Gløshaugen, rom R21 i underetasje 2 i Realfagbygget
(http://bit.ly/2m9sVWL). Møt opp i god tid. Finner du ikke fram, ring
Håkon på tlf. 95 40 91 11.
Saker
som skal tas opp på årsmøtet må være styret
(styret@tssg.org.ntnu.no) i hender senest søndag 11. november. Endelig
saksliste og vedlegg til sakspapirer sendes ut på e-post 13.november.
Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomiteen
ved Ole Vebjørn Bakken
Vi gjør oppmerksom på at det ved en feil sto "torsdag 14. oktober” i første utsending. Datoen
er korrekt, og dagen feil. Møtet er altså onsdag.
For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig 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, dersom du har betalt
medlemskontingent etter 11 november må du selv medbringe dokumentasjon på dette. Ved
frasigelse av stemmerett eller stemmeavgivelse gjennom fullmakt må skriftlig erklæring på
dette fremsettes for styret innen årsmøtets start. Det serveres kake i pausen, ta kontakt med
styret dersom du har mulighet til å bake.
SAKSLISTE
Sak 1-18 Godkjenning av innkalling, stemmeberettigede og dagsorden
Sak 2-18 Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere (2 stk) og
tellekorps
Sak 3-18 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-18 Årsmeldinger 17/18
Sak 5-18 Revidert regnskap 17/18
Sak 6-18 Budsjett 18/19

Sak 7-18 Valg
1. Leder
2. Styremedlemmer
3. Hytteschæf
4. Hyttekomite
5. Revisor
6. Valgkomite
Sak 8-18 Innkomne saker
Sak 9-18 Eventuelt

Studentspeiderhilsen
Styret

Sak 2-18: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer:
Referent:

Sak 3-18: Gjennomgang av statutter og referat fra
forrige årsmøte
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 TSSG.

Referat fra forrige årsmøte.
[Mangler]

Sak 4-18: Årsmeldinger 17/18
Årsmelding TSSG 17/18
Vi har i år forsøkt å holde samme aktivitetsnivå tidligere. Vår opplevelse er at møtene har gått
bedre enn 2016/2017, men det har vært vanskelig å holde møtene til korrekt tid.
Det har vært variasjon i møtene, og spesielt utemøter har trukket folk. Det har vært et godt
tilskudd med nye medlemmer i år, og vi ser fram til å fortsette året med godt aktivitetsnivå.
Det har vært utfordrende å få til turer til DB, og vi ligger noe etter på vedlikehold, men
spesielt når det kommer til ved har vi en utfordring. Her må det gjøres noe før neste semester,
dersom hytta skal kunne brukes til utleie.
Vi vil trekke fram alle som har bidratt, arrangert og deltatt på møter og turer for TSSG. Uten
dere kunne vi ikke drevet TSSG!
Styret har i år bestått av Håkon Viksmo Lie som leder, samt Sigurd Botten, Justus Aakre
Zeiger, Siri Holme og Kristine Perander. Unni Bergheim Hoel har vært en viktig
vara-representant, og Anne Rakstad Pettersen har vært en god støttespiller, spesielt når det
kommer til DB.

Dato

Type møte

Antall
deltakere

Arrangør /
vert

22.11.17

Årsmøte

10 stk

Styret

29.11.17

Bål, bacon og blåbær

minst 6
stykker

Unni

25.01.18

Terminlistemøte

Ca 5

Styret/Håkon

07.02.18

Skimøte

2

Håkon

20.02.18

Pils & Pizza

07.03.18

Buldring

7 stk

Unni

19.04.18

Seilmøte

Avlyst
grunnet
“tvunget”
leie av
seilemann
fra NTNUi

Justus

Sigurd

02.05.18

Våravslutning (avlyst)

Styret /
Håkon

29.07.18

Oppstartsmøte

Ca 10 stk

Styret
/Håkon

12.08.18

Tur til Geitfjellet

10 stk

Håkon

04.10.18

Mat og bål på tur

4 stk

Unni

17.10.18

Brettspill, boller og brus

7 stk

Justus

31.11.18

Buldrekveld

2

Andreas
Gram

Årsmelding Duddelibu 17/18
Det har i år vært lite aktivitet på DB i forbindelse med TSSG. Det har vært forsøkt å få
gjennomført dugnad både i vår og i høst, men det har vist seg å være vanskelig. I vår var det
mangel på personell, i høst kræsjet de aktuelle datoene for veddugnad med elgjakt eller utleie.
Det har vært stor utleie pågang på hytta, som er positivt i forhold til inntekter, men
problematisk i forhold til kontroll av hytta da det fort overgår styrets (som i år har hatt
Schæfsansvaret) kapasitet til å dra opp om. Utleie har hovedsakelig vært
studentorganisasjoner og speidergrupper.
Håkon Viksmo Lie
Leder

Antall overnattingsdøgn:
TSSG: 0
Utleie:
Totalt:

Årsmelding Vise versa 17/18
Vise Versa-mors ansvar har vært tatt hånd om av Styret det siste året. Det har ikke blitt
arrangert visemøter og det har heller ikke vært noe salg av bøker eller t-skjorter. Vise
Versa-fondet er nå på 22 500,50kr.
På vegne av Styret,

Kristine Perander

Årsmelding Redd Barna 17/18
Redd Barna-mors ansvar har blitt tatt hånd om av Styret det siste året. Det har ikke vært noen
bevegelser på konto. Med lite DB-turer og ingen Veldedighetsfest er dette naturlig. Det er
bokført 40,24kr på Redd Barna-kontoen.
På vegne av Styret,
Kristine Perander

Sak 5-18: Revidert regnskap 17/18
Sak 6-18: Budsjett 18/19
TSSG:

Kasserers kommentarer: Det har vært lite bevegelser på konto det siste året foruten
kontingentinnbetalinger. Det hersker også usikkerhet rundt vedtatt budsjett ettersom referatet
fra forrige årsmøte aldri ble ferdigstilt. Tallene over for budsjett 17/18 er fra fjorårets
budsjettforslag som sannsynligvis ble vedtatt som det står. Kasserer har ikke mottatt utlegg
for kostnader fra avholdte møter men har fått opplyst at det finnes slike utlegg. Det oppfordres
til å levere utlegg for aktiviteter som holdes! TSSG har avsatt penger til dette formålet - skal
du holde en aktivitet ta kontakt med styret i forkant for å sjekke hvor mye TSSG kan støtte.
Styret foreslår derfor å beholde summer i budsjettforslaget på tidligere nivå.

Duddelibu

Kasserers kommentarer: Det er fremdeles stor pågang på utleie av DB fra
studentorganisasjoner og lokale speidergrupper. Dessverre er det lite bruk av hytta av TSSG
selv som utdypet i årsmeldingen. Fordringer fra TSSG på overnattinger fra forrige
regnskapsår er ikke kommet inn i dette regnskapsåret heller. Det er ved regnskapsårets
avslutting en fordring på 900kr fra en utleier men denne er betalt pr 14.11.18. Budsjettet fra
2017 lider samme skjebne som TSSGs budsjett og budsjettallene er gitt med forbehold. I
forslag til neste års budsjett holdes husgeråd, vedlikehold og avgifter på et høyt nivå for å
dekke kostnader til ved (estimert 2-3000kr), etterslep vedlikehold og muligens bygselavgift
for 2-3 år ettersom det ikke har kommet inn fra grunneier på en stund.

Totalstatus TSSG
01.11.16

01.11.17

01.11.18

Bankkonto TSSG

15 550,36

11 830,77

13 594,27

Bankkonto DB

30 258,33

41 105,75

50 198,25

Sum omløpsmidler

45 808,69

52 936,52

63 792,52

Omløpsmidler

Bundne eiendeler
VV-fond

22 455,50

22 478,50

22 500,50

Duddelibu

1 043 200,00

1 043 200,00

1 043 200,00

Baddelibu

153 000,00

153 000,00

153 000,00

Sum bundne eiendeler

1 218 655,50

1 218 678,50

1 218 700,50

Sum eiendeler

1 264 464,19

1 271 615,02

1 282 493,02

0

0

0

Sum egenkapital

1 264 464,19

1 271 615,02

1 282 493,02

Sum Egenkapital og gjeld

1 264 464,19

1 271 615,02

1 282 493,02

Gjeld

Revisors kommentar: Presenteres på årsmøtet

Sak 07-18: Valg
Følgende verv skal velges på årsmøtet:
●
●
●
●
●
●

Leder TSSG
2+ styremedlemmer
Hytteschæf
Duddelibu-assistent
Revisor
Valgkomite

Til styrevalget har valgkomiteen(undertegnede) følgende kandidater for styreverv:

- Bendik Engen
- Andreas Gram
- Anne-May Førland
Valgkomiteen har ikke funnet en kandidat til ledervervet, men oppfordrer dagens leder til å ta
et nytt år der han bruker sine styremedlemmer flittig. I tillegg til nevnte kandidater har
Kristine Perander uttrykt ønske om å stille som kandidat til nytt styre dersom det mangler en
kandidat.
Takk til Anne Rakstad Pettersen for tips om kandidater og takk til Unni Bergheim Hoel for
oppfølging.
Mvh Ole Vebjørn Bakken

Sak 08-18: Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Sak 09-18: Eventuelt
Husk å tildele ansvar for to meter snø.

Sak 10-18: Kritikk av møtet

