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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 torsdag 21. november kl. 18:15 på NTNU
Gløshaugen, rom R20 i underetasje 2 i Realfagbygget
(http://bit.ly/2W4mliv). Møt opp i god tid. Finner du ikke fram, ring
Bendik på tlf. 46 88 00 89.
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret
(styret@tssg.org.ntnu.no) i hende senest mandag 11. november. Endelig
saksliste og vedlegg til sakspapirer sendes ut på e-post 14.november.
Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomiteen
ved Unni Bergheim Hoel og Justus Aakre Zeiger.
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 17. 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 1-19 Godkjenning av innkalling, stemmeberettigede og dagsorden
Sak 2-19 Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere (2 stk) og
tellekorps
Sak 3-19 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-19 Årsmeldinger 18/19
Sak 5-19 Revidert regnskap 18/19
Sak 6-19 Budsjett 19/20
Sak 7-19 Valg
1. Leder
2. Styremedlemmer
3. Hytteschæf
4. Hyttekomite
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Studentspeiderhilsen
-Styret

Sak 1-19: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Godkjenning av innkalling
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes
Godkjenning av stemmeberettigede
Styrets innstilling: Stemmeberettigede godkjennes
Godkjenning av dagsorden
Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes

Sak 2-19: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer:
Referent:

Sak 3-19: 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.

Statutter for Kugler og Kægler.
§ 1.
§ 2.
§ 3.

Foreningens navn er kugler & kægler.
Foreningens formål er bekjempelse av kjegling og å fremme en kulere livsholdning.
Styret består av:
§ 3.1.
§ 3.2.
§ 3.3.
§ 3.4.
§ 3.5.

§ 4.

Bowler-on-top (formann)
Kjeglefant (Henge opp lapper/mail)
Banemester
Kulelager
Strikevakt (skriver protokoll)

(1. strike)
(1. spare)
(1. nier)
(1. åtter)
(1. syver)

I tillegg velges:
§ 4.1.
§ 4.2.
§ 4.3.
§ 4.4.

Kuli
Småsparer
Banemann
Split. personlighet

§ 5.

(1. null)
(1. ener)
(1. toer)
(1. split)

Valg foretas på første møte etter TSSG's årsmøte ved følgende procedure:
§ 5.1.
Tidspunkt for valgstart fastsettes av de tilstedeværende bowlere.
§ 5.2.
Tittelen tildeles den første person (i tid) som oppnår den tilhørende poengsum
(nøyaktig) på to kast.
§ 5.3.
Dersom en person innehar flere titler blir styret mindre.
§ 5.4.
Eventuelle avstemninger foretas ved opprekking av kugler. Kun TSSG'ere iført
korrekte bowler-sko har stemmerett.
§ 6. Hederstitler.
§ 6.1.
Foreneingen [sic] utdeler følgnde [sic] hederstitler:
§ 6.2.
§ 6.3.
Pønsj.bowl (mindre enn 50p på en runde)
§ 6.4.
Cand.bowl (over 100p på en runde)
§ 6.5.
Dr.bowl (over 150p på en runde)
§ 6.6.
Super.bowl (over 200p på en runde)
§ 6.7.
§ 6.8.
Øvrige medlemmer betegnes Stud.bowl.
§ 6.9.
Hederstitlene er personlige og kan ikke overdras.
§ 7. Forpliktelser.
§ 7.1.
Regjerende Bowler-on-top bærer hatt på alle møter og kjøper Laban.
§ 7.2.
Strikevakt er sekretær og fører protokoll.
§ 8. Det er lettere å få bane på tirsdager.
§ 9. Disse forskrifter kan kun forandres ved ⅔ flertall etter § 5.4
Trondheim 21.11.91

Referat fra forrige årsmøte.
Se vedlegg.

Sak 4-19: Årsmeldinger 18/19
Årsmelding TSSG 18/19
Styreleder:
Styremedlemmer:

Bendik Madsø Engen
Anne-May Førland, Andreas Gram og Håkon Viksmo Lie

Vi har det siste året opplevd økt aktivitetsnivå sammenlignet med tidligere år. Vi har trappa
opp igjen til ukentlige møter, og dette har for det meste gått greit. Vi merker likevel at vi sliter
med å få ut informasjonen i god nok tid, og manglende oppfølging har ført til at enkelte møter
har blitt avlyst.
Siden sommeren har vi hatt møter på en fast ukedag (torsdag) og vi opplever at denne
forutsigbarheten gir bedre oppmøte.
Det har vært flere turer, og vi har sikta oss inn på rundt én tur til DB i måneden, noe vi nesten
har klart å holde. Det har også vært andre turer, gjerne i regi av eller gjennom GibGob. En
veddugnad på våren ble avlyst på grunn av manglende deltakelse, og TSSGs moskussafari
blei avlyst på grunn av manglende planlegging.
Det har vært grei vekst, med flere nye medlemmer.
Bendik Madsø Engen
Styreleder

Dato

Type møte

Antall
Arrangør / vert
deltakere

14.11.18

Årsmøte

8 (?)

Styret

26.11.18

TSSG-Julebord

5

Unni

15.01.19

Oppstartsmøte!

8(?)

Styret

22.01.19

Strikking & Saft

7

Anne-May

31.01.19

Tavle & Taco

8

Håkon

1.-3.02.19

Strikketur til Duddelibu

5

Anne-May/GibGob

7.02.19

Putting & Pils

5

Lasse

15.-17.02.19 Bursdagstur

3

Styret

20.02.19

5

Andreas

Båltur til Stykket

27.02.19

Selforsvarskurs

4

Tina

1.-3.03.19

Vinter-5-kamp

5

GibGob

6.03.19

Kugler & Kægler

4

Bendik

13.03.19

Buldring & Boller

2

Andreas

20.03.19

Pyrring & Pølser

4

Torstein

29.-31.03.19 Duddelibu Filmfestival

10

Ole Vebjørn

16.-18.05.19 Tur til Snøhetta

6

GibGob

23.05.19

5

GibGob

12.-18.08.19 Stordugnad på Duddelibu

4 (+~3)

Styret

27.08.19

Oppstartsmøte!

10

Styret

5.09.19

Terminliste & Terning

6

Styret

6.-8.09.19

Introtur

8

Styret

12.09.19

Kugler & Kægler

6

Bowler-on-top

13.-15.09.19 Sommer-5-kamp

3 (+2)

GibGob

19.-09.19

4

Styret

27.-29.09.19 Moskussafari

IG

Styret

3.10.19

Primitiv mat!

4

Bendik

4.-6.10.19

Veddugnad

3

Styret

10.10.19

Boller & Brettspill

5

Anne-May

17.10.19

Klatring & Kaker

4

Andreas

24.10.19

Hørselstesting og strikking

5(+1)

Anne-May

31.10.19

Graving i gresskar

5

Mette

7.11.19

Putting & Pils

3

Bendik

Åpent styremøte

Tur til Geitfjellet

Årsmelding Duddelibu 18/19
Det har i år vært en sunn pågang av turer til DB både fra TSSG internt, og fra utleie.
TSSG og GibGob har hatt totalt syv(ni?) turer opp på hytta dette regnskapsåret, og det har
vært utleie åtte ganger
Vi har vært på Strikketur, Bursdagstur, Vinterfemkamp, DBFF, Sommerdugnad, Introtur,
Veddugnad, og vi skal (i skrivende stund) på Pre-Eksamens Depresjonstur. Det har også vært
tre tilfeller av medlemmer som drar på tur alene til DB.
Ekstern utleie har vært fordelt mellom speidergrupper og studentorganisasjoner.
Under sommerdugnaden har det vært gjort en enorm innsats på hytta med både strengt
nødvendig etterslep på vedlikehold, men også installasjon av solcellepanel og elektrisk
anlegg. Dette arbeidet har vært fortsatt videre i semesteret, og må fortsettes neste semester.
Det har vært store bevegelser på kontoen til Duddelibu, på grunn av stor økonomisk støtte til
sommerdugnaden. 38500 fra Studentvelferdstinget, og 5500 fra Solofondet. Det har også vært
en del leieinntekter, og et veldig leit gebyr for bålbrenning.
Andreas Gram
Fungerende Hytteschæf

Antall overnattingsdøgn (ca):
TSSG: 80
Utleie: 196
Totalt: 276

Årsmelding Vise Versa 18/19
Det ble 22.02.19 bestemt av Visemor Justus i samråd med styret at prisen på Vise Versa 3
skal senkes til 35kr for å få solgt unna så mange som mulig. Det ble innført selvbetjent salg av
Vise Versa 3 på Duddelibu, samt betaling på Vipps.
Det har blitt solgt drøyt 15 Vise Versa 3. Der er solgt 2 T-skjorter. Vise Versa fondet er nå på
23,199.55kr.
På vegne av visemor,
Anne-May Førland

Årsmelding Kugler & Kægler 18/19
Det har vært to møter med Kugler og Kægler i år, 6.mars og 12.september. Årsmøtet ble
avholdt på sentrum bowling 12.september. Her ble hele styret valgt første runde.
Styret:
- Bowler on top - Anne-May Førland
- Banemester - Martin Føll
- Strikevakt - Bendik Engen
- Kulelager - Mik van den Brink
- Kjeglefant - Mette Gaarsted
Bowler on top,
Anne-May Førland

Årsmelding Redd Barna 18/19
Redd Barna-mors ansvar har blitt tatt hånd om av styret også i år. Det har ikke vært arrangert
veldedighetsfest, men all pant fra møter og turer har gått til Redd Barna-kontoen. Det er
bokført 133.24kr på Redd Barna kontoen.
Styret,
Anne-May Førland

Styrets innstilling:
Årsmeldingene godkjennes

Sak 5-19: Revidert regnskap 18/19
Sak 6-19: Budsjett 19/20
TSSG:

Styrets kommentar:
Det er ført 38500 inn i år og ut til neste år. Dette er fordi det var støtte som skulle til DB som
kom til TSSG, og ikke ble overført før regnskapsåret var over.
Styret har vedtatt at TSSG støtter møter med inntil 50 kr per TSSGer som er med, i håp om at
vi skal kunne bruke litt av pengene vi setter av til møter. Dette gjør det også lettere for
arrangør å legge ut.
De fleste tall er tatt ut av en mellomting av synsing og tidligere summer.
Nytt i år er innføring av Vipps. Dette gjør betalinger enklere, men vanskeliggjør bilagsføring.
Det er også knyttet en del utgifter til Vipps. Av kontingenten på 75 kr mister vi f. eks 1,31 kr
pr. innbetaling. Dette bør vi holde øye med. Dette gjelder også Visa Versa og DB-kontoene.
Under “Diverse” er det ført en ukjent innbetaling på 475 kr.
Kasserer oppfordrer styret og årsmøte til å sikre god informasjonsoverlevering fra årsmøtet,
slik at regnskapet kan føres ajour fra regnskapsårets start, samt tidlig tilse at nettbanktilganger
er korrekt.

Duddelibu

Styrets kommentar:
Det er enormt underskudd i år, og 38500 inn neste år. Dette er fordi det var støtte som skulle
til DB som kom til TSSG, og ikke ble overført før regnskapsåret var over. Ellers har det
skjedd masse på DB, og store investeringer har blitt satt inn i hytta.
Vi antar å kunne holde sommerdugnad neste år, og budsjetterer med 20 000 inn og ut der.
Utgifter knytta til leiebil og drivstoff er ført på “Vedlikehold”, da utgiften er knytta til
vedlikeholdstur. Under prosjekt, er det ført utgifter knytta til solcelleanlegg og nye madrasser,
som det er søkt og innvilget støtte for.

Vise Versa
Vise Versa fondet er på 23 199.55 kr, og har i år vokst med 676.05 kr.
Styrets kommentar:
Vise Versa har hatt vekst i år, grunnet hard markedsføring og høy sangføring på
arrangementer vi har vært til stede på. Styret oppfordrer til ytterligere mye synging på
regionale og nasjonale arrangementer.

Redd Barna
Redd Barna kontoen er på 133.24 kr i år, og har vokst med 92 kr.
Styrets kommentar:
Det har kommet penger inn på Redd Barna kontoen, men vi har ikke gitt dette til Redd Barna.
Tenker at vi burde spare opp til minst 1000 kr før det er verdt å overføre.

Totalstatus TSSG

01.11.17

01.11.18

01.11.19

Omløpsmidler
Bankkonto TSSG

11 830,77

13 594,27

53 601,00

Bankkonto DB

41 105,75

50 198,25

23 369,70

Sum omløpsmidler

52 936,52

63 792,52

76 970,70

22 478,50

22 500,50

23 199,55

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

1 218 678,50

1 218 700,50

1 219 399,55

Sum eiendeler

1 271 615,02

1 282 493,02

1 296 370,25

0,00

0,00

0,00

Sum egenkapital

1 271 615,02

1 282 493,02

1 296 370,25

Sum egenkapital og gjeld

1 271 615,02

1 282 493,02

1 296 370,25

Bundne eiendeler
VV-fond

Gjeld

Revisors kommentar: Presenteres på årsmøtet.

Styrets innstilling:
Regnskap og budsjett godkjennes

Sak 07-19: 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:
Styret:
- Anne-May Førland
- Andreas Gram
- Bendik Engen
Hytteschæf:
- Andreas Gram
Duddelibuassistent (DASS):
- Bendik Engen
Det er ikke meldt noen som ønsker å stille til lederverv. Etter statuttene bør ikke lederen
gjenvelges. Det er etterspurt flere kandidater for de ulike vervene.
Mvh. Unni Bergheim Hoel og Justus Aakre Zeiger

Sak 08-19: Innkomne saker
-

Mindre opplysningssak G suite

-

Innsynsrett i kontoene for styret (Andreas)

-

Oppfordrer til samme regnskapsfører/kasserer i TSSG og GibGob. Ettersom kontoene
er på samme eier (TSSG), er det lettere om det er samme person som har begge
grupper (Andreas)

Sak 09-19: Eventuelt
Husk å tildele ansvar for to meter snø på V5K.

Sak 10-19: Kritikk av møtet

