ÅRSMELDING
for

TrondheimStudentenes SpeiderGruppe
m/Gib Gob RL
1997-1998

Statutter

7.

Statutter for TSSG
1.

Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.

2

Formålet for speidergruppen er å bevare og fremme speiderideen blant de
studerende.

3.

TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i
Trondheim. Andre interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret.

4.

a) Styret betsår av en leder og fire styremedlemmer. I styret bør flere
høyskoler og begge kjønn være representert.
b) Styrets funksjonstid er ett år.
c) Styret står for den daglige drift av gruppen. Styret kan innkalle til
ekstraordinær generalforsamling. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet
og ekstraordinær generalforsamling.

5.

a) Det holdes minst te gruppemøter hvert semester.
b) Gruppemøtene skal ha følgende faste poster:
1. Styret informerer.
2. Eventuelt.
c) Gruppen kan forkaste eller godkjenne styrets disposisjoner ved
simpelt flertall.

A.
Valg
På årsmøtet velges leder og fire styremedlemmer, så velges eventuelle
tillitsrepresentanter. kasserer velges av styret blant styremedlemmene.
1) Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan
ikke gå av før ny leder er valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.
2) Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem må ha vært i det
foregående styret, I tilfelle et av styremedlemmene frafaller, velges
nytt styremedlem på et nytt gruppemøte.
B.

6.

Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamlinger er høyeste instans i
gruppen.
A.
Årsmøtet
1) 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.
2) Årsmøtet behandler:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap pr. 31.oktober.
c. Budsjett
d. Valg. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat
eller noen krever det.
e. Innkomne saker.
B.
Ekstraordinær generalforsamling.
1) Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra 25% av
medlemmene eller styret.
2) Melding om - og saksliste for - ekstraordinær generalforsamling må
tilsendes medlemmene minst en uke før denne skal holdes.
3) Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50% fremmøte for å
være beslutningsdyktig.
4) Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett
fremmøte.

Valgkomite.
Valgkomite velges på første gruppemøte etter sommeren.
Komiteen består av tre medlemmer.
Komiteen står for administrasjon av alle valg.
Komiteen har til oppgve å sette frem kandidater til føgende valg på
årsmøtet:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Eventuelle tillitsverv
5) 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.
1)
2)
3)
4)

8.

Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av
Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet.

9.

Statuttene kan bare forandres på årsmøtet og ekstraordinær
generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3 flertall. Minst 50% av
gruppas medlemmer må være tilstede.

Statutter for Vise Versa.
1.

Fondets midler skal brukes til trykking og utgivelse av visehefter og -bøker,
men også andre trengende prosjekter og grupper innen TSSG kan nyte godt
av fondet.

2.

Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall
på et gruppemøte hvor minst 10% av medlemmene er tilstede.

3.

Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet,
tilhøres dette. Rentene tilføres fondet som inntekter.

4.

Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSg og
tilsluttende grupper. 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 av medlemsmøtene i TSSG. Lånene er rentefrie.

6.

Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet i TSSG.

7.

VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.

SAKSLISTE
for Årsmøte i TSSG 1998
Rom 245(A) Perleporten, NTNU Gløshaugen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av innkallelse, dagsorden og mandater
Valg av ordstyrer og referent
Årsmelding
Revidert regnskap
Budsjett
Valg
•Leder
•4 styremedlemmer
•Redaktør
•Hytteschæf
•Redd Barna-mor
•Revisor
•Idrettsoppmann
•Representant til SSR (StudentSpeiderRådet)
7.Innkomne saker
•Prisendringer for overnatting på DB mm. (Schæfen)
•Økning av Redd Barna-bidraget
8. Eventuelt

1 Referat fra årsmøte i TSSG 13.november 1997
1.1 Godkjenning av innkallelse, dagsorden og mandater
Godkjent v/akklamasjon.

1.2 Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Tore
Referent: Liv Marit
Begge v/akklamasjon.

1.3 Årsmeldinger
1.3.1 Årsmelding TSSG
20.02.97: Så film på kinoen etter kafé-besøket.
25.09.97: 7 personer (ikke 8) var på konsert.
29.11.-01.12.: Kun deler av det gamle brønnhuset ble blotet.

1.3.2 Årsmelding roverlaget
02.-09.08.97: På landsleiren var Anders og Rolf Sigvart med fra SSSG, og de
bodde sammen med TSSG.
15.-16.02.97: På vintersportsturen dukket Trygve opp av og til.
05-07.09.97:Regional 5-kamp: Stykket er et stedsnavn og skal skrives med stor S
16.-18.05.97: 4 personer dro heim fra 17.-mai-turen den 17.

1.3.3 Årsmelding Vise Versa
Skryt til Visemor, Hilde og Vegard som gjorde en kjempejobb med trykkinga.

1.3.4 Årsmelding Karsk & Mattis

Dæhlie skrives med e.
Det var Myllylä som vant den dagen TSSG heiet.
Espen gir Øyvind skryt for å ha klart å unngå turneringer.

1.3.7 Årsmelding Kugler & Kægler
Det ekstraordinære møtet skyldtes et avlyst go-cart-møte.
Øystein mente det var dårlig gjort å ta med hans og Mariannes poengsummer da
de to har lidd nok etter dette.

1.3.8 Årsmelding A/S Pils & Pizza
Den spesielle pizzaen bestod av oliven og kjøttdeig, i tillegg til deig, svolværpostei og ost.

1.3.9 Årsmelding Duddelibu
25.-26.04.97: Veden ble hugd på feil grunn, men det ble ingen problemer med
grunneier.
26.-28.09.97: På beisedugnaden ble også stubbene etter siste veddugnad sagd
ned.
17.-19.10.97: 9 personer var på veddugnad.

1.4 Revidert regnskap
1.4.1 Regnskap for Duddelibu
Lave inntekter på overnattinger skyldes mindre besøk og at hytta ikke er utleid
det siste året.
Oppmåling av tomt er enda ikke gjort. De 8000 som er bevilget til dette er enda
ikke brukt.
Høstens Sprøeste: Har enda utestående for leie av tilhenger, dermed vil denne
utgiftsposten bli større.

Det var aldri noe møte heime hos Espen.

1.4.2 Regnskap for Vise Versa
1.3.5 Årsmelding Bride & Toddy
24.-26. 01.97: Arrangert sjølmeldingstur til DB. (Kamuflert B&T-tur) Ble litt
spilling på fredag kveld.

1.3.6 Årsmelding TSSG idrett

Beholdningen av VV2 er på 428.

1.4.3 Regnskap TSSG
Annonseinntekter: Kr 200,- pr. TSSG-nytt, og 6 nummer pr. år.

1.5 Budsjett
1.5.1 Totalstatus TSSG
T-skjorte-verdien skal økes til 2940,-. (Inkluderer i tillegg 13 skjorter med en
verdi på 70,-) Tallene viser at endel t-skjorter er forsvunnet. Det er vanskelig å si
når.
Verdien for DB og BB er ikke innkludert innbo. Innbo utgjør 80.000,-. Den
oppgitte summen er forsikringssummen.
DBs lån på 2.500,- til VV overføres som gave til DB.

Høstens Sprøeste settes til 150,- pga. utgifter som er utestående. (Se pkt. 6.)
Oppmåling av tomt nedjusteres til 7.000,-, da dette ikke vil koste mer enn det.
Og det settes opp en ny post: Diverse prosjekter, 4.500,-. Sjæfen og leder vil
avgjøre hva det skal søkes på. Alternativer som kom fram under årsmøtet var; ny
motorsag, kompostbinge, takrenner og puter.
Oppsummering: Følgende ble DBs nye budsjett:
Inntekter

Overnattinger

4500

Auksjon

300

Renter

350

Stud.sos.mid.

8000

Veddugnad

3000

Parafin

400

Det ble mye diskusjon om budsjettet, og mange forslag ble lagt fram og stemt
over.
Forslag 1: Sette overnattinger til 4.500,-.
18 for, 2 mot, 1
avholden.
Forslag 2: Sette utgifter dugnad til 3.500,-. 11 for, 6 mot, 3
avholdne.
Forslag 3: Sette parafin til 400,-.
Alle for.
Forslag 4: Sette husgeråd til 400,-.
11 for, 2 mot, 8
avholdne.
Forslag 5: Sette oppmåling til 7.000,-.
Alle for.

Lys, lampedeler

300

Husgeråd/kjøkken

200

Utstyr/innbo

200

Avgifter

1.300

Gebyr/porto

100

Høstens Sprøeste

150

Prosjekt: Beise hytte

0

Det nye budsjettet fikk etterhvert et underskudd. Det ble stemt over hvorvidt man
ville ha et underskuddsbudsjett. 10 for, 8 mot, 3 avholdne.
Den nye sjæfen stilte som ultimatum at hun kun stilte til valg dersom hun fikk et
budsjett som gikk i null, og dermed ble vedtaket forkastet og følgende endringer
ble foreslått og stemt over:
Forslag6: Veddugnad3.000,10 for, 3 mot, 5 avholdne.
Husgeråd200,7 for, 3 mot, 8 avholdne.
Avgifter1.300,Høstens sprøeste 0,Antall utleier neste år: 2 11 for, 0 mot, 7 avholdne.

Diverse prosjekter

4.500

Prosjekt: Vedovn

3.500

Oppmåling av tomt

7.000

1.5.2 Budsjett TSSG
Må sette opp 300,- som utgift til Høstens Sprøeste, som blir idrettsoppmannens
ansvar. (Se under sak 6.)
Vedtatt at annonseinntekter forsatt skal holdes på 1.200,-, og at redaktør har
3.200,- til disposisjon. Dette inkluderer 2.000,- i stud.sosiale midler og 1.200,- i
annonseinntekter.

1.5.3 Budsjett Duddelibu

Utgifter

Dette gir et underskudd på 7.500,-. 7.000,- har vi allerede fått til oppmåling,
500,- ???

1.6 Endret vervstruktur
Idrettsoppmann og antall personer i styret.
Forslag 1: 4 personer i styret og en idrettsoppmann
Forslag 2: 5 personer i styret, inkludert en idrettsoppmann
Det var ikke mange nok deltagere på årsmøtet til å forandre på antall personer i
styret. Statuttene krever at minst 50 % av medlemmene er tilstede. Et nytt forslag
ble derfor framsatt.
Forslag 3: Avslutte vervet idrettsoppmann
Avstemming: 1 for, 9 mot, 8 avholdende.
Oppsummering: Det blir fortsatt en uavhengig idrettsoppmann
og et styre med 5 personer.
Et tilleggsforslag:
Forslag 4: Idrettsoppmann tar over ansvaret for Høstens Sprøeste
Avstemning: 14 for, 1 mot, 3 avholdende.

1.7 Valg
Leder:
Styremedlemmer:

Hyttesjæf:
Redd Barna Mor:
Revisor:
Idrettsoppmann:

Redaktør:
Redaktriser:

Hilde valgt v/akklamasjon.
Anne Marie
Espen
Inger Lise
Tone/Liv Marit (Tone tar over etter Liv M. i april/mai)
valgt v/akklamasjon.
Helen
15
Valgt
Øistein
3
Tone valgt v/akklamasjon.
Tore valgt v/akklamasjon.
Bendik
8
Valgt
Kurt
7
Espen
1
2 avholdne.
Stig valgt v/akklamasjon
Helen, Gry, Kristin (IV), Anne Marie.

1.8 Innkomne saker
1.8.1 Ny kontrakt på DB.
Øistein opplyste at oppmåling og tinglysing forhåpentligvis blir gjort før nyttår.
Det er opp til Selbu kommune når dette nå blir gjort.

1.8.2 Regional 5-kamp 1998.
En forespørsel fra Trondheim krets om at TSSG kan arrangere regional 5-kamp
hvert annet år. Det blir da første gang i 1999 ettersom vi arrangerte i 1997.
Ingen stor interesse i å binde seg til en slik avtale når det er så stor utskifting av
folk. Dessuten er det to år til det blir aktuelt igjen, så det bør tas opp på neste
årsmøte.

1.8.3 Bruk av penger fra Vise Versa-fondet.
Når alle visebøkene er solgt vil det være mye penger på fondet, mye mer enn hva
som er nødvendig for å trykke en ny utgave.
Momenter som kom fram i diskusjonen:
Det ble vedtatt at underskuddet fra Tossgiaden skal dekkes av dette fondet.
DBs gjeld ble ettergitt.
Det ble enighet om at et vist beløp bør stå på kontoen som en reserve til DB og
andre, ettersom dette er formålet med fondet.
Det er vanskelig å finne en bestemt sum som skal dekke neste trykking pga.
prisendringer osv.
Det er nødvendig å utarbeide et skikkelig forslag. Dette skal gjøres til neste
årsmøte.

1.9 Eventuelt
1.9.1 Informasjon om forestående møter.
1.9.2 Espen er også i år ansvarlig for 2 m dyp snø på DB.
Forslag om å kunne gå på overskuddet fra i sist vinter ble nedstemt.

1.9.3

De som skal betale NSF-kontingent må gjøre dette før jul.

2 Årets årsmeldinger
2.1 Årsmelding TSSG
7-9/11-97: Ikke-DB-tur
Denne turen ble avlyst.
21-23/11-97: Midtvintersblot
Bare to deltakere, nemlig Øistein og Gisle. Av denne grunn ble det ikke noe
blotespel, men ekte vikingkost ble det likevel med spekemat og julemjød.
22/1-98: Kinomøte
Møte ble det, men å bli enige om hva vi skulle se var ikke så lett. Det endte
med at en gjeng så "Det tyrkiske bad" og resten så "I blanke messingen".
13-15/2-98: Bursdagstur
DB's 34 års-dag ble feiret av i overkant av 20 TSSG'ere i tradisjonell stil.
Bursdagsmiddagen var melon/skinke til forrett og italiensk kyllinggryte med
ris/salat til hovedrett. Kaka var sterkt preget av framtidsplanene om gasskraftverk på Enkefruen, med en kakefaktor på 1/3.
Midnattshopprennet ble avholdt med veldig god deltakelse.
27/2-1/3-98: Ikke-DB-tur
Turen ble trolig avlyst.
5/3-98: Kultur & Kafé
De mest kulturelle blant TSSG'erne var i Olavshallen på konsert med Trondheims symfoniorkester.
16/4-98: Bedriftsbesøk Nidar
4 TSSG'ere og 2 innleide besøkte Sjokoladefabrikken. Lite oppmøte på
grunn av påskeferien som nylig var avsluttet, men vi spiste sjokolade og
annet godt til den store gullmedaljen.
26-27/8-98: Vervekampanje
Lavvoen ble slått opp på Gløshaugen, og det ble gjort en iherdig innsats for å
verve nye medlemmer. Det ble også satt opp plakater på Dragvoll og MTSF.
27/8-98: Grillkveld
Grilling ved lavvoen på Gløshaugen.

1/9-98: Intromøte
En passe stor gjeng som kom for å få innblikk i TSSG sine aktiviteter. Det
ble info, lysbilder og kaker/boller før vi avsluttet med grilling utenfor
Gamle Kjemi.
4-6/9-98: Introtur
Få nye medlemmer med i år også, men flere gamle og ikke fullt så gamle
TSSG'ere gjorde det til en folksom og trivelig helg.
10/9-98: Kinomøte
Møtet ble avholdt, og filmen var sikkert bra.
15/10-98: Kultur & Kafé
På grunn av lav forhåndsinteresse utgikk møtet.
23-25/10-98: Fondue-tur.
Årets mest matrike DB-tur. 5 stk hadde funnet veien oppover, og i bagasjen
var det spiselig nok til minst det dobbelte. En særdeles rolig helg.

Hilde Lea Hansen (Leder)

2.2 Årsmelding fra Gib Gob RL
Januar:
Tisdag 20. Vaffelmøte:
11 personer kom, men få hadde med ski.
Vi tok trikken opp til Lian, gikk og fant et fint sted å grille vafler.
De ble grillet på Gisles spesial sveisede Vaffeljern for bål.
Helgen 30-1 Uværstur
Fire deltagere. Tog til Kongsvoll. Ski videre mot Oppdal med smellene fra
skytefeltet på Hjerkinn som akkomagnement.

Februar:
Tirsdag 17. Akemøte
Avlyst.

Tirsdag 15. Middag i Bymarka.
Vi tokk trikken opp til Lian og fant etter lang tids diskusjon et sted å tenne bål
som alle var fornøyd med. Det ble grillet pinnebrød og annet folk hadde med.

Mars:
Helgen 13-15 Vinter 5 kamp.
Det ble en amputert vinter 5 kamp. Alle øvelsene ble holdt inne. i tilegg til
hemmelig oppgave som var å lage en katapult.
3 lag deltok.

Oktober:
Helgen 2-4. Barfrosthaik.
Turen gikk til Rissa hvor det finnes ferdig bygde gapahuker. Det var ikke noe
frost men en svært velykket tur med 4 deltagere. Rissa anbefales til senere turer.

Helgen 27-29 Snøhuletur
Ukjent for den nåværende lagledelsen.

Helgen 10-11. Opptakstur.
Ble gjennomført etter plan.

April:
4-8. Påsketur.
Mange TSSG og venner dro til Jotunheimen. Leirens program var gjør som
du har lyst. Maten hadde hver enkelt selv kjøpt inn etter DB opplegg.

Tirsdag 13. Sykkeltur.
Avlyst.

Mai:
Fredag 1. Årsmøte for GibGob.
Som vanlig var det sykkeltur fra Moholt og til Kuhøyden. Der var det grilling
og valg av nytt styre. De valgte ble: Lena, ØyvindIV og Ola.
(ØyvindIV flyttet til Oslo høsten 98, så lagledelsen består derfor for øyeblikket av to personer)
Lørdag 9 Middag i Bymarka
Ukjent for den nåværende lagledelsen.
Helgen 16-17 Snøhetta-tur
Turen ble avlyst, til fordel for tur til DB.
August
Uken 1-8. Roverleir på Ingelsrud.
Det var 3 deltagere og 2 som var innom fra TSSG. De tre som var der var på
meldt gjennom GibGob RL.
September:

For Lagledelsen:

Ola Strand

2.3 Årsmelding fra Visemor
I år har det vært ca. 2 visemøter med 6-7 deltakere på hver. Vi har solgt rundt 40
Vise Versa 2-bøker.

Gry Sletten (Visemor)

2.4 Årsmelding fra Karsk & Mattis
I året som har gått har Karsk & Mattis hatt 2 møter, selv om det ene møtet gikk under pseudonymet "Kaffe & Mattis". Etter fremmøte på de 2 møtene å dømme, er fremdeles karsk
mer populært enn kaffe.
Vi har spilt masse mattis, og drukket både kaffe, te og andre liquider. En kan med glede
konstantere at det også har vært en del mattis-spilling og kaffe-drikking i andre sammenhenger, ikke minst under roverleiren på Ingelsrud i august.

2.6 Årsmelding fra TSSG-idrett
Det har vært et rolig år for idrettsoppmannen. Noe skyldes sikkert dårlig tiltakslyst fra
min side. Det har likevel virket som det har vært heller laber stemning for sportslige utskeielser fra medlemmenes side. Denne teorien ble styrket da det ikke var noen som gadd
å bli med på extremidrettsturen til Meråker. Det har likevel blitt avholdt to arrangementer.
Det ene var Birkebeinerrennet den 21. mars (hvilket jeg fikk god hjelp til å arrangere...),
der Kurt, Frode, Helen og idrettsoppmannen stilte til start. Det var et vellykket arrangement, selv om det bare var Kurt og Frode som med få sekunders margin fikk bedre tid en
vinneren i klassen for kvinner 65-69 år.
Det andre arrangementet var høstens sprøeste, som for første gang ble arrangert av idrettsoppmannen..........nok et vellykket arrangement.

Marianne Skulstad

2.5 Årsmelding fra Bridge & Toddy
Det har blitt holdt et møte i vårsemesteret, og det vil være et møte til nå umiddelbart før
årsmøtet.
Vi bruker et oversiktlig meldeskjema under meldeforløpet. Dette gjør det enklere å delta
i også om man ikke er så erfaren og det betyr at vi har et felles meldesystem. Dette er
viktig for forståelsen mellom makkerne, siden deltakerne har lært bridge på forskjellige
steder.
Interessen for bridge er ikke så stor, et problem vi deler med andre
bridgeforeninger ved universitetet. Vi venter i spenning på nye deltakere; vi er for tiden
ca 1 bord. Foreløpig har ingen bridgemøter (i løpet av de siste to årene) blitt avlyst på
grunn av for få deltakere, noe som vi er fornøyde med !
For Bridge & Toddy

Bendik Sagsveen (Idretsoppmann)

2.7 Årsmelding fra Kugler & Kægler
Det har blitt avholdt 6 møter i tillegg til årsmøtet. Oppmøtet har vært ganske bra, og følgende titler har blitt delt ut:
Dr. Bowl:

Tone Hotvedt (155p)
Guro Nereng (171 p)
Tore Halset (128 p)
Bjørn Nøvre (120p)

Cand. Bowl: Einar Grieg (120 p)
Guro Nereng (121 p)
Frode Seland (137 p)
Hans Gustav Andersen (100 p)
Labanposene har blitt vunnet av

Anne Marie Heidenreich

Espen Berg (169 p)
Espen Berg (174 p)
Espen Berg (134 p)

2.8 Årsmelding fra Ludoklubben SEX

Hilde Lea Hansen (143 p)
Espen Berg (188 p)
Guro Nereng (171 p)
Espen Berg (167 p)
Over til en oppdatert Labantoppen pr. 27.10.98:
Plass

Navn

Labanrek.

Dato

Antall

1

Espen Berg

212 p

28/10-97

10

2

Tormod Ambli

210 p

24/9-96

10

3

ØyvindI Misje

208 p

17/3-93

4

4

Andreas Heimdal

176 p

18/3-93

5

5

Guro Nereng

171 p

29/9-98

1

6

Gisle Myrseth

169 p

30/11-93

1

7

Hilde Lea Hansen

167 p

25/2-97

2

7

Lars Atle Andersen

167 p

21/1-93

2

9

Helene Madsø

164 p

25/1-94

2

9

MortenII Andersen

164 p

28/1-97

4

Styret i siste periode har bestått av :
•Fårmand Øistein Stemme
•Vicefårmand Tone Hotvedt
•PR-sjef Marianne Skulstad
•Dr. lud Espen Berg
•Brettkonstruktør KristinIII Vestrheim
Det ble avholdt to møter, begge hos Tone Hotvedt..
Årsmøte ble avholdt 170398, med valg, fem deltagere. Vanlig ludomøte ble holdt
061098 med fire tilstedeværende deltagere og to sittende på Kongsberg.
Begge spillene måtte avbrytes uten at vinner ble kåret, hhv. klokken 23:00 og
23:15.
Årets høyeste slemmefaktor var Gul med 1,79. Rød presterte den laveste slemmefaktor, evt. høyeste snillefaktor på 0,56. Blå har høyest og lavest aktivitetestall
med 0,30 og 0,20.
På begge møtene ble det spilt stereoludo med gjeldende Røroskonvensjon.

Årets tillitsvalgte har vært:
Bowler-on-top: Inger-Lise Tangen
Kjeglefant: Espen Berg
Banemester: KristinIII Vestrheim
Kulelager: Hilde Lea Hansen
Strikevakt: Hilde Lea Hansen
Kuli: Småsparer: Banemann: Splittet personlighet: Espen Berg

En oppfordring til alle, du har ikke spilt Ludo før du har spilt LUDO i Ludoklubben SEX.

Tone Hotvedt

2.9 Årsmelding fra TSSG-Nytt
Redaktøren har dette året vært heldig og hatt med seg en større redaksjon.
Helen, Tore og Kristin(IV) har vært aktivt med på hvert nummer. Anne Marie,
Gry, Trygve, Ola, Espen, Tone og Rolf Sigvart har vært med og gjort en stor innsats på et eller flere nummer. Rolf Sigvart har i tillegg lagt ut årets TSSG-nytt på
nett. De aller fleste TSSGere har vært med og gitt bidrag i form av info eller referater til avisa. Noen har faktisk bidratt med mye. En stor takk til dere alle
sammen.

Hilde Lea Hansen (Strikevakt)
Vi har prøvd å minke arbeidet med trykking, og har derfor levert inn de første 4
nummer til Repro-trykk, (verna bedrift på Gløshaugen). Trykking av fire første

nummer hos Repro: 3070kr. Dette er noe dyrere enn den prisen de antydet før
trykking av første nummer. Prisen pr. nummer har vært veldig varierende, selv
om sideantallet har holdt seg stabilt på 20, (bortsett fra siste nummer på 24 + årsmøteinnkalling). Trykketiden har vært meget varierende og vanskelig å beregne.
Siste nummer ble trykket hos Omega Staencilkommite, det ble bestilt 500 ekstra
kopier, og vi hadde 500 kopier igjen fra i fjor. Omtrent hele kontoen ble brukt
opp. På grunn av at kopimaskinen var syk, ble ikke trykken spesielt bra i siste
nummer. Vi ble lovet billigere trykking på grunn av den dårlige kvaliteten, egentlig 50 øre pr kopi.
Utgifter til porto: 852,Vi har fått reklame fra Tapir og Fokus bank til de fem første nummerene. Til det
siste fikk vi kun av Fokus bank, selv om Tapir lovte oss reklame for 6 nummer.
Tapir har nå bestemt seg for å prioritere de store avisene, og vil derfor i fremtiden
være en usikker inntektkilde for TSSG-nytt. Vi bør derfor skaffe oss nye kilder
til reklameinntekter neste år.
Årets reklame skal gi inntekter på 900kr.

2.10 Årsmelding fra AS Pils & Pizza
Det har det siste året vore arrangert fire møter i A/S Pils & Pizza, to i kvart semester. Tid og stad har vore hos Hilde 12. februar og 10. september og hos Gisle
30. april og 22. oktober.
På alle møta har det vore godt oppmøte (mellom ti og tjue personar) og pizza nok
til at alle har meir eller mindre trilla heimatt. Heller ikkje i år har det vorte valgt
eit styre.
For A/S Pils & Pizza

Inger-Lise Tangen For A/S Pils & Pizza

2.11 Årsmelding fra Redd Barna-mor

Da vi dette året ikke har fått noe driftsstøtte fra stud.sosiale midler, har avisa gått
med dundrende underskudd.

Årets innsamling har gått meget bra, vi har betalt vår kontigent hver måned og
slik bidratt med 1500 kroner. Nytt av året er at Posten har begynt med gebyr for
autogiro.

Forrige redaktør, Øistein, gjorde en stor innsats, og leverte ut ei
avis av meget høy kvalitet. Derfor hadde vi et godt grunnlag å jobbe
videre ut ifra. For å gi et bedre førsteinntrykk har jeg prøvd å
forfriske forsiden, med en tegning og farge. (Det er ikke lett og
forbedre den nesten perfekte avis).

For det neste året ønsker Redd Barna å høyne kontigeneten med 25 kroner slik
at at den da blir på 150 kroner. De begrunner det med økte utgifter. Jeg tror dette
vil gå bra, forutsatt at medlemmene at er obs på dette og husker på de redde barna. Jeg tror vi skal greie å gi 300 kroner ekstra pr år.

Dersom det er ingen som vil overta som redaktør, håper jeg å få med
meg en stor redaksjon også til neste år. Jeg ønsker å få en mer
spesifisert arbeidsfordeling, for å få en mer effektiv redaksjon.
Dette for å øke kvaliteten på avisa, redusere produksjonstid og lette
arbeidet for redaktøren. I tillegg kunne vi startet med å sette inn
bilder i avisa, dette kan bli en noe dyrere løsning.

Stig Mjaaland (Redaktør)

Jeg takker for i år og oppfordrer alle til å fortsette å gi

Tone Hotvedt (Redd Barna Mor)

2.12 Årsmelding fra Duddelibu
I løpet av året så har festekontrakt og tinglysning av Duddelibu blitt avsluttet.
Vi fester nå et firkantet område som inneholder Duddelibu, Baddelibu og Enkefru Moes Minne. Brønnen er ikke med, men vi har avtale festet tilgang på vann.
Festekontrakten/tinglysingen har tatt noen år, og jeg vil igjen rette en takk til
Øistein, Eline, Johan og Trygve som har jobbet med dette. Som følge av at vi
fester et område og at festevagiften har blitt justert betaler vi nå 1300 kr i festeavgift i året. Dette vil si en økning på 1000kr fra i fjor til i år. Dermed øker
utgiftene til Duddlibu, og jeg håper at årsmøtet kan være med å vedta en måte å
øke inntektene på.
Duddelibu har vært utleid to ganger dette året. En gang til Theodor
linjeforening/Arkeologi, og en gang til en gammel TSSGer m/venner. Dette innbragte 1000kr. Antall overnattinger på DB har gått ned fra i fjor. I år var det
208 betalende overnattinger i tillegg til utleien.
Det har vært gjennomført to dugnader i løpet av året. På vårens dugnad var det
7 stykker mens det på høsten var bedre oppmøte og vi var 19 tilsammen. Jeg
synes at det var god innsats på begge dugnadene.
I løpet av sommeren/høsten har resten av Duddelibu,Baddelibu og Enke Fru
Moes Minne blitt beiset. I tillegg har det blitt snekret ny gangvei til brønnhuset
og rensket opp i stien ned til Enkefruen. For meg, var det viktig i høst å få bygget
en kompostbinge. Dessverre har den ikke blitt helt ferdig nå før snøen kom, men
det er ikke mye igjen. Det skal bli interessant å se om denne vil fungere.
Det største problemet til Duddelibu er det synkende antallet overnattinger. Jeg
håper at vi alle kan være med å bidra slik at dette antallet øker.
Jeg vil med dette takke for meg som Schæf og ønske neste Schæf lykke til med
jobben.

Helen Haneferd (Schæf)

2.13 Årsmelding fra KSSG
For opplysninger om bakgrunnen for og dannelsen av KSSG osv., se pressemelding i TSSG-Nytt nr. 4-98.
I skrivende stund har KSSG gjennomført to arrangementer.
11.-13 september hadde vi en kombinert hytte- og telttur på Blefjell i samarbeid
med roverlaget Koma, 3. Horten. Vi var 7 deltagere, 3 fra KSSG og 5 fra Koma,
dette blir 7 siden en var både fra KSSG og Koma. Værgudene var flinke til å
simulere trøndervær, så det ble mest sosialt samvær innendørs.
30. september hadde vi en spillekveld hos ØyvindI. Vi var 5 personer, hvorav 4
KSSG’ere. Verten serverte pizza mm., og vi spilte Risk. ØyvindI ble utryddet,
Tormod ble bitter og Ragnhild vant.
Av program videre utover høsten er gjesteopptreden på Midtvintersblotet fastlagt,
og vi er invitert på Barfrosthaik med Koma. Det ligger også an til forfatterkollegieaktivitet på kvelds- eller helgetid, og ellers det vi måtte føle for.
For KSSG:

Øistein Stemme (Styremedlem)

3 Regnskap og budsjett

3.1.3 Prosjekt inntekter

3.1 Regnskap fra Duddelibu
Budsjett 97/98

3.1.1 Løpende inntekter

Overnatting

Budsjett 97/98

Regnskap 97/98

Budsjett 98/99

4500

4470.00

5650

Lys/lampedeler
Auksjon

300

380.00

300

Renter

350

209.10

200

Stud.sosiale midler2)

8000

0

4000

Sum prosjekt inntekter

8000

0

4000

Budsjett 97/98

Sum inntekter

5150

5121.10

Budsjett 98/99

Prosjekt: Oppm./Tinglysn.

7000

6901.00

Diverse prosjekter

8000

2519.50

4000

15000

9420.50

4000

6150

3.1.2 Løpende Utgifter

3.1.5 Resultater
Budsjett 97/98

Regnskap 97/98

Budsjett 98/99

3000

3270.50

1600

Lys/lampedeler

300

506.00

400

Husgeråd/kjøkken

200

289.50

250

Utstyr/innbo

200

535.00

400

Parafin

400

191.50

200

Avgifter/gebyr

100

326.10

300

Forsikring/bygsling

1300

2796.00

2850

Høstens Sprøeste1)

150

Div
Sum løpende utgifter

Regnskap 97/98

12.00
Sum prosjekt utgifter

Veddugnad

Budsjett 98/99

3.1.4 Prosekt utgifter

50.00

Avgifter/Gebyr

Regnskap 97/98

150
113.00

5650

8027.60

6150

Budsjett 97/98
Resultat løpende

Regnskap 97/98

Budsjett 98/99

-500

-2906.50

0

Resultat prosjekter

-7000

-9420.50

0

Slutt resultat

-7500

-12027.00

0

1) Utestående utgifter for kjøring i forb. med H.S. 1997.
2) Her skulle det vært 7000kr mer som kom med på fjorårets regnskap.

3.2 Regnskap fra Redd Barna-mor

3.3 Regnskap fra Visemor
Debet

Inntekter (gaver, flaskepant, renter)

1760,03

Utgifter (Fadderskap 12mnd * 125 + gebyr 3*2

-1506

Resultat

254,03
Saldo pr 15.10.97

576.95

Resultat (97-98)

254,03

Saldo pr 19.10.98

830,98

Overført

15384,36

Salg VV2

1950.00

Salg VV1

60.00

Porto, konv. mm

131.00

T-skjorter

910.00

Tossgiaden

8640.00

TSSG-Nytt2)

900.00

Renter

379.05

Overføres

2558.00

25074.41
28354.41

Utestående TSSG: 1415.00
Beholdning Vise Versa 2: 389 stykker
1) Utkjøring av sangbøker.
2) Skal overføres til TSSG.

307.00

415.00

Diverse1)

Balanse

Kredit

28354.41

3.4 Regnskap og budsjett fra TSSG
3.4.1 Inntekter

3.4.2 Utgifter
Budsjett 97/98

Kontingent 1)

Resultat

Budsjett 98/99

3450.00

1)2720.00

3000.00

150.00

114.00

200.00

Annonser

1200.00

500.00

1000.00

Stud.sos.mid. DB

8000.00

0.00

4000.00

Stud.sos.mid. TSSG-Nytt

2000.00

0.00

2000.00

Stud.sos.mid. GibGob RL

2000.00

0.00

350.00

0.00

Renter

T-skjorter
Diverse
Sum inntekter

300.00

2)3665.00

17150.00

6999.00

10500.00

Budsjett 97/98
GibGob RL

Resultat

Budsjett 98/99

1500.00

3)1808,50

900.00

600.00

185,50

300.00

TSSG-Nytt

3200.00

4)3070.00

3000.00

Diverse

1000.00

5)688.50

600.00

Stud.sos.mid. DB

8000.00

Papir, porto, gebyr

4000.00

Møter/turer (Ikke Høstens Sp.)

500.00

6)3343.50

1000.00

Høstens Sprøeste

300.00

7)

400.00

T-skjorter

350.00

300.00

Sum utgifter

15450.00

9096,00

10500.00

Drift/Årsresultat

1700.00

-2097.00

0.00

4 Kommentarer til regnskap og budsjett
1) Totalt 33 betalte kontingenter mot 49 i fjor.
At dette er lavere enn i fjor kan skyldes at folk er tregere med å
betale; 21 stykker har betalt for dette året, mot 35 i fjor høst.
Dette gir en differense på 1050 kroner. 12 stykker betalte mel
lom forrige regnskapsslutt (okt.1997) og sommeren (1998) mot
15 i forrige periode (okt. '96 til sommer '97). Det vil si at hvis
like mange betaler dette året som forrige (!) vil det komme inn ca
1200 kr som egentlig "hører til" denne regnskapsperioden.

2) Vi har fått tilskudd fra Vise Versa-fondet til å dekke opp under
skudd etter Tossgiaden (2558 kr)
Trondheim krets av NSF dekket underskuddet på regional
5-kamp ('97) med 857 kr.

5 Totalstatus for TSSG
Eiendeler

pr.29.10.97

pr.26.10.98

767.60

431.10

3) For utgifter til TSSG-nytt gjenstår det å betale en regning fra Staencilkomitéen.

Kasse TSSG
Postgirokonto TSSG

2548.90

3671.36

4) I posten Diverse (utgifter) inngår gave til DB og fiksing av tavle
på Stripa.

Bankkonto TSSG

3767.97

762.65

T-skjorter

2940.00

2030.00

Bankkonto VV

15384.36

25074.41

Sangbøker

21400.00

19450.00

Kasse DB

4957.50

1369.00

14651.05

5913.05

DB+BB

550900.00

576300.00

Sum eiendeler

617317.38

635001.57

0.00

0.00

617317.38

635001.57

5) De høye utgiftene her skyldes underskudd i forbindelse med
Tossgiaden. Dette er blitt dekket opp med bidrag fra Vise Versafondet (2558 kr), se posten "Tilskudd" og note 2)
6) Ingen krav er kommet inn ennå i forbindelse med denne posten.

Bankkonto DB

Gjeld
Egenkapital

