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a)

4.

6.

5.

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

3.

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

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 gjennom
syn 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 med
lemmene 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.

c)

a)
b)

b)
c)

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

2

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

Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.

1.

Statutter for TSSG

Statutter

Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall på et gruppemøte
hvor minst 10% av medlemmene er tilstede.
Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet, tilhøres dette. Rentene
tilføres fondet som inntekter.
Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG tilsluttende grupper.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 12 måneder hvis ikke annet er avtalt.
Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram for godkjennelse av
medlemsmøtene i TSSG. Lånene er rentefrie.
Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet i TSSG.
VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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Fondets midler skal brukes til trykking og utgivelse av visehefter og -bøker, men også andre tren
gende prosjekter og grupper innen TSSG kan nyte godt av fondet.

1.

Statutter for Vise Versa.

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

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
Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valg
komiteen. Det er også anledning til å fremme forslag på valgmøtet. Kandidatene må
ha sagt seg villige på forhånd.

9.

5)

1)
2)
3)
4)

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

B.

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.

8.

7.

Årsmelding TSSG 1998-1999

1.3.4 Årsmelding Karsk & Mattis
Det var flere deltagere på Karsk & Mattis enn på Kaffe & Mat-

1.3.3 Årsmelding Visemor
1 visemøte på høsten og ett på våren ble avholdt.

1.3.2 Årsmelding Gib Gob RL
30.01-01.02.98: Alternativ til DB-tur.
Vinter-5-kamp: Alle øvelser ble ikke gjennomført. Flammekaster ble demonstrert ute!
09.05.98: Middag i Bymarka ble avholdt med 4 deltagere.
10-11.10.98: Opptakstur. Ola, Anne Marie og Stig ble tatt opp.

1.3.1 Årsmelding TSSG
27.08.98
Grillkveld ble avholdt holdt hos Helen.
10.09.98
Kinomøte: Deltagerne delte seg i to grupper og
så hver sin film.

1.3 Årsmeldinger

Ordstyrer: Gisle H. Bedin
Referent: Kristin (III) Vestrheim
Begge v/akklamasjon

1.2 Valg av ordstyrer og referent

Godkjent v/akklamasjon
Tilstede: 22 medlemmer

1.1 Godkjenning av innkallelse, dagsorden og mandater

1 Referat årsmøte i TSSG 5.november 1998
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1.4.1 Regnskap Duddelibu
Løpende inntekter: Lys/lampedeler på inntekt fordi leitagere
betalte for knust lampe.
Løpende utgifter: Forsikring/bygsling så høy pga at bygsling
har gått opp (prisen er nå 1300kr) og prisen fra i fjor ble betalt
i år (300kr).
Prosjekt inntekter: Vi ble dessverre ikke tildelt stud.sosiale
midler i år.
Prosjekt utgifter: Diverse prosjekter var kompostbinge, beising
av DB, BB og Enkefruen og litt lakking.

1.4 Revidert regnskap

1.3.8 Årsmelding Duddelibu
Duddelibu skrives Duddelibu.
Deltagelse på dugnader: 6 på våren og 17 på høsten.
Enkefru skrives uten bindestrek.

1.3.7 Årsmelding Pils & Pizza
Møte 22.10.98 ble avholdt i Kong Inges gate. Gisle var i Ned
erland.

1.3.6 Årsmelding TSSG-Nytt
Reklame fra Tapir ble kun gitt til 4 første nummer.

1.3.5 Årsmelding Kugler &Kægler
Tore Halset (128 p) og Bjørn Nørve(120 p) ble Cand.bowl
ikke Dr.Bowl.

tis.
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Leder: Kristin (IV) Hommekland v/akklamasjon
Styremedlemmer:
Espen Berg
15 valgt
Tone Hotvedt
16 valgt
Guro Nereng
17 valgt
Ola Strand
6
Solvor Søberg
7
Hans Gustav F. Andersen 13 valgt
Ingrid Prestrud 10
Redaktør: Stig Mjaaland gjenvalgt v/akklamasjon
Hytteschæf: Rolf Sigvart Lein
14 valgt
Marianne Skulstad
1
Ola Strand
5

1.6 Valg

Ble gjennomgått etter innkomne saker.

1.5 Budsjett

1.4.2 Regnskap TSSG
Fotnote 3) er siste del av fotnote 2): Trondheim krets av NSF
dekket underskuddet på regional 5-kamp (’97) med 857 kr.
Fotnote 4) Utgiftene er på ca. 852 kr.
Totalstatus: Forslag 1) Forandre bankkonto-navn til VV til
VV-fond.
Forslag 2) Dra ut låste penger fra regnskapet (Tskjorter, VV-fond, sangbøker og DB,BB m/
innbo).
Begge forslag vedtatt.

Resultater: Sluttresultat er egentlig -5000 fordi penger til oppmåling ble tildelt av stud.sosiale midler i fjor men betalt i år.

Nye forslag: 5) Overnattingspris 30 kr pr natt
20 kr pr natt for studentspeidere.
18 for
4 avholdne
Forslag vedtatt (forslag 1 gikk ut).
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Forslag A: vedta punkt 2 og 3 (ikke 1) 11 for
Forslag B: vedta punkt 1 og 2 (ikke 3) 11 for

Punkt 4 og 5 enstemmig vedtatt

1.7.1 Prisendringer for overnatting på DB mm. (Schæfen)
Forslag: 1) Overnattingspris 40 kr pr.natt med 50% studentspeider-rabatt.
2) Leie ut DB 4 ganger i løpet av et år.
3) Redusere utgiftene (f.eks Veddugnaden)
4) Sette opp utleiepris til minimum 700 kr. pr. helg
5) Sette utleiepris for ekstra natt til minimum 200 kr pr
natt (utenom helg).

1.7 Innkomne saker

Hilde Lea Hansen
2
Redd Barna Mor:
Tone Hotvedt valgt v/akklamasjon
Revisor:
Hilde Lea Hansen valgt v/akklamasjon
Idrettsoppmann:
Espen Berg
2
Tone Hotvedt
4
Solvor Søberg
14 valgt
Bjørn Frode Nørve 1
Representant for SSR:Inger-Lise Tangen valgt v/akklamasjon
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ingen for
20 for vedtatt
2 avholdne

7050 kr.
3000 kr.

2) Overføre Høstens Sprøeste til Diverse vedtatt v/
akklamasjon.
3) Øke budsjett for stud.sosial midler?
vedtatt: 16 for, 4 mot, 1 avholden
4a) Øke inntekt på stud.sosiale midler til 9000,3 for
4b) Øke inntekt på stud.sosiale midler til 7000 17 for
vedtatt (1 avholden)

1.8.1 Budsjett Duddelibu
Forslag: 1)
Endre overnattingsinntekter til
Endre utgifter Veddugnad til
vedtatt: 21 for, 0 mot, 1 avholden

1.8 Budsjett

1.7.2 Redd Barna Fadderskap
Forslag: Øke månedlig bidrag. Enstemmig vedtatt

Dermed ble det vedtatt å:
1) Sette utleiepris til minimum 700 kr pr helg
2) Sette utleiepris for ekstra natt (utenom helg) til minimum
200 kr pr natt.
3) Sette overnattingspris til 30 kr pr natt for ikke-studentspeidere og 20 kr pr natt for studentspeidere.
4) Leie ut DB 4 ganger i året.

Forslag A: punkt 2 og 3
Forslag B: punkt 5 og 2

1.9.5 Ludomøte i Horten i romjula

1.9.4 Info om møter før jul

1.9.3 Espen ansvarlig for 2 meter dyp snø på DB i vinter
Enstemmig vedtatt

1.9.2 Forslag: Øke kontingent til 100 kr pr år
Ikke vedtatt: 4 for, 11 mot, 6 avholdne

1.9.1 Rover-5-kamp i 1999
Skal vi arrangere?
Vedtatt: 10 for, 0 mot, 11 avholdne

1.9 Eventuelt

Sum inntekter blir da: 13500
Sum utgifter blir da: 13500
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1.8.2 Budsjett TSSG
Budsjett for stud.sosiale midler blir 7000 (jmf. vedtak under
Budsjett Duddelibu)
Forslag:1) Redusere antall nummer av TSSG-Nytt til 4
18 for vedtatt
2) Max 4 ark pr nummer, redusert porto og trykking.
2 for (1 avholden)

Sum prosjektinntekter blir da: 7000
Sum prosjektutgifter blir da: 7000
Sum løpende inntekter blir da: 7550
Sum løpende utgifter blir da: 7550
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1.9.10 Utredning som skulle vært gjort til dette årsmøtet (bruk av
penger fra VV-fondet)
Ansvarlig: Inger-Lise og visemor.

1.9.9 Nytt medlem i lagledelsen: Helen

1.9.8 Vinter-5-kamp: Rolf Sigvart ansvarlig

1.9.7 Forslag: Hugging av tuntre må vedtas med ¾ flertall to år på
rad.
Vedtatt: 15 for, 5 mot, 1 avholden.

1.9.6 Nyttårsfeiring på DB blir arrangert
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12.-14.2.99 Bursdagstur
15 gjester feiret DBs 35-årsdag. Middag var greske lammerulade.
Kaken var en ”Lykke-kake”, med Bunnpris-butikk og illustrasjon

22.-24.01.99 Sjølvmeldingstur
Sjølvmeldingen er blitt ferdigutfylt, og skal sendes inn først utpå
vårparten. Dermed ble det av-slappingstur til DB i stedet.

n.12.98 Gløgg&pepperkaker
TSSG var på ny samlet i Kong Inges gate, denne gang for å drikke
gløgg og lage og spise pepperkaker.
Ordenlig førjulskos!

01.12.98 Skomakergata-møte
I 1998 fikk vi et gjensyn med vår alles barndomsvenn skomaker
Jens Petrus Andersen. Mange TSSGere (og noen andre) satt klar i
auditoriet på Medisinsk-teknisk forskningssenter da Jens Petrus
kom ut på trammen den første dagen i julemåneden. Etterpå ble det
adventskos i Gudruns gate 3.

19.11.98 Julegavemøte
Her ble det hekling og strikking i Kong Inges gate.

13.-15.11.98: Midtvintersblot
En hel flokk TSSGere drog til DB for å få med seg det KSSG-produserte blotespelet. Stor suksess og masse spekemat.

2.1 Årsmelding TSSG

2 Årets årsmeldinger
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25.3.99 Påskemøte
Også påsken –99 hadde TSSGerne med seg påskemarsipan på fjellet. Denne ble produsert hos Hilde og Sigvart. Særlig skal Gry ha
gjort seg bemerket, med noen søte kyllinger som rant på ski i full
fart.

16.3.99 Vold & video
Møtet fant sted hos Ola. Det ble sett flere filmer, bla.a en privat
produksjon ”Flukten fra Nepal”.

9.3.99 Plaskemøte
En håndfull TSSGere drog til Husebybadet for å svømme 1000 meter og leke i vannet.

5.-7.3.99 Ikke-DB-tur
Ble som vanlig avlyst

2.3.99 Melk og muffins
Muffins er ikke hva muffins en gang var!

18.2.99 Akemøte
Det går unna å skli på poser og oljebukser ned Blussuvollsbakken.
Etter de fysiske utskeielsene ble det boller, kakao og ”Det var en
gang et menneske” hos Guro.

16.2.99 Vitensenteret
En liten gjeng TSSGere drog på Vitensenteret og fikk leve ut barna
i seg, i naturvitenskapelige omgivelser.

av de fleste smutthullene I loven om søndagsåpne butikker. Kakefaktor 1/3. Etter etingen ble det, tradisjonen tro, midnattshopprenn.

7.9.99 Nidar-tur
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31.8.99: Intromøte
En hel del gamle TSSGere, samt sju nye tok trikken opp til Lian.
Der ble det bål, pølsegrilling, allsang og informasjon om TSSG til
de nye.

24.-26.8.99. Vervekampanje
Vervekampanjen fant i år sted kun på Gløshaugen. Utstyrt med lavvo, verveblække og terminlister, kom vi I kontakt med potensielle
TSSGere. På de andre studiestedene ble det hengt opp plakater.

17.5.99 17.mai-frokost
Nasjonaldagsmorgenen ble hver eneste kvadratmeter av Kristin(IV)s hybel fylt av TSSGere, som kom for å spise frokost. Etter
måltidet bar det til byen, hvor vi så det meste av 17.mai-tog, besøkte
varmestua Mikrobryggeriet, spiste en bedre biffmiddag og nøt softisen på Nordre.

22.4.99 Kaffe, is & sladder
Det ble vel mest is og ikke så mye sladder på Tyholt. Men det duger
det, også. Iallfall når en kan sitte ute i et nydelig solskinn og se
utover byen fra toppen av Blussuvollsbakken. Da vi kom inn fikk vi
se Tones ”Redd Barna”-film, en svært gripende historie.

15.4.99 FREIA-møte
Dette semesteret greide ikke Nidar å få plass til oss i besøksplanen
sin. Hevnen er søt: Da arrangerer TSSG Freia-møte i stedet. Møtet
var hos Stig.

13.4.99 Redd Barna-møte
...fant sted hos Tone. Møteinnhold: Mattis.
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28.01.99 Klinemøte

29-31.01.99 Uværstur
Årets uværstur ble holdt i Meråker alpinanlegg. Været på lørdag var
altfor bra for navnet på turen. Søndag derimot skuffet ikke værgudene. De stilte opp med stengte veier pga. flom akkompanert av
store regn mengder (i januar!).

19.01.99 Bymarkamøte
Årets første møte var tirsdag 19 januar i bymarka.

2.2 Årsmelding Gib Gob RL

Kristin[IV] Hommekland (Leder)

14.9.99 Nidar-tur
Denne gangen lot flere seg rive, masse godter i magen!

10.-12.9.99 Introtur
På årets introtur til DB var det med ett nytt menneske, Cecilie. På
lørdagen ble det tur til Nato-toppen og sukkertoppen, på søndagen
en litt kortere tur i området rundt DB. Knallfint vær!

Fem TSSGere ble med på dette semesterets første Nidar-tur. Nytt av
året er at en får med seg den hvite boksen når en er ferdig med omvisningen. Innholdet er det nå vist at kan brukes som pizzafyll.

04-05.09.99
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08.05.99 Middag i Bymarka
Lørdag 8.mai møttes mange til til grillmøte på terrasen til Ola (Hvor
det er mulig å se på Bymarka) . Der ble de fleste typer grilmat
fortært. Et møte med meget godt oppmøte.

01.05.99 Årsmøte
Årsmøtet var på Kuhaugen, som vanlig 1.mai. Der ble Bjørn valgt
inn i Lagsstyret og Ola gjenvalgt inn i styret.

12-14.03.99 Vinter-5-kamp
3 rovere fra Trondheim krets deltok. De dannet 1 lag, mens vi seks
arrangørene fra GibGob dannet 2 lag. Et for jenter og et for gutter.
Nattorientering ble kuttet ut, det var for mørkt. Dessuten var det
mye varmere inni hytta. Hemmelig oppgave var å lage et par truger.
Alle fikk 180 p. Guttene fra GibGob vant til slutt, overlegent. Per
Ulv Roverlag kom på andre plass, så vidt, og tok med seg skia! Jentene klarte nesten å vinne skia, men havnet tilslutt på tredje plass.

27-28.02.99 Snøhule/Iglo
Vi var 7 personer som reiste avgårde med bil fra Trondheim tidlig
lørdag morgen.Turen gikk til Tydal. Vi kjørte inn mot Ramsjøen, og
gikk videre på ski inn mot Øyfjellet. Der fant vi et område med
bekkedaler og fine snøhuleforhold. Vi gravde noen timer, så spiste
vi litt før de fleste sovna etter en hard dag. Dagen etter våkna vi av
at det var lyst i hula. Ytterveggen var ikke så tykk som vi trodde.
Men den holdt. Vi spiste frokost og noen gikk på topptur mens andre bare slappa av i sola, før vi tok fatt på turen hjem.

... på NTH/Gløshaugen. Ble avholt som vanlig på rom 306 i sentralbygg 2. Det ble klining på termos, ski mm...
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22-24.10.99 Barfrosthaik
22 - 24 Oktober var helgen av satt til barfrosthaik. Grunnet få
påmeldte ble gapahuken byttet ut med en noe mer konfortabel lav-

16-17.10.99 Opptakstur
16 - 17 oktober ble opptaksturen avholt som tradisjonen tilsier. Rolf
Sigvart og Espen ble opptat i år.

07.10.99 Lakris & Snor
Torsdag 7. oktober var dagen da dette nye og revolusjonerende
møtet gikk av stabelen. Vi tok trikken fra sentrum og opp til Lian .
Vi gikk og fant et fint sted å brenne bål for å grille lakris lissene deltagerene hadde utrustetseg med. Kretive knutekunskaper var essensielt for å få bruktopp all lakrisen. Møtet var vellyket til tross for
bare fire oppmøtte, som tilgjengjeld har fått kurert lakris behovet for
år fremover.

17-19.09.99 Moskussafari
Helgen 17-19 september var det moskussafari på Dovrefjell. Turen
var lagt opp etter tradisjonen i GibGob RL, med tog til Kongsvoll
på fredag. Lørdagen var dagen for å se på moskus. Etter kort tid ble
de første moskusene observert. Alle fikk sett moskus på gangske
kort avstand, uten noen skader/kamper. Turen hadde godt oppmøte
og var svært vellyket. Kurt, Ingeleiv, Espen og Tone kom opp på
lørdagen etter å ha overnattet på venterommet på Kongsvoll.

Det ble sendte innbydelse til alle roverlag i Trondheim, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag krets med svarfrist ca. 1 uke før arrangementet. Bare et lag meldte sin interesse. Vi valgte da å la laget gå til
finalen ved walkover og kutte ut arrangementet.
Vi dro til DB den helgen isteden!
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Jeg vil av denne grunn fremlegge et forslag om at visemor heretter
velges på årsmøtet, siden det er et verv som innebærer forvalting av
mange penger og som er viktig å få bestatt. (Og det faktum at det ikke
er satt opp noe visemøte før nyttår og dermed ikke mulighet for å velge
noen ny visemor).

Visemøtet rett etter forrige årsmøte hadde særdeles dårlig oppmøte,
nemlig bare avtroppende visemor og undertegnede. Det er som kjent
på dette møtet ny visemor skal velges. Siden Gry ikke ville fortsette
som visemor ett år til, var saken egentlig grei. Eller egentlig ikke, da
jeg allerede var valgt til revisor og dermed ikke kunne ha noe med
penger å gjøre. Jeg vil dermed rette en STOR takk til Inger-Lise som
tok utfordinga på strak arm og ble min regnskapsfører.

Dette året har det blitt arrangert fire visemøter; 10/11-98, 2/2-99, 29/499 og 30/9-99. Oppmøtet har vært varierende, men stort sett bra, og
sanger har det blitt sunget i massevis.

2.3 Årsmelding Visemor

Ola Strand (for lagledelsen)

vo. De tre deltakerene dro til Vassfjellet til en forandring, hvor det
ikke var antydning til å bli frost.
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Solvor Søberg (for Karsk & Mattis)

05.10.99 : Karsk & Mattis hos Solvor
Det kom tre stykker, men siden ingen av oss hadde så veeeeldig lyst
på hverken karsk eller kaffe ble det rett og slett et "Te og mattis"møte...

25.03.99 : Karsk & Mattis hos Hans Gustav
I tillegg til verten møtte 4 Mattis-spillere opp. Det ble spilt Mattis
og konsumert boller, te og kaffe.

Det er spilt lite Mattis det siste året. Det er bare avholdt 2 møter. Et
hos Hans Gustav og et hos Solvor.

2.4 Årsmelding Karsk & Mattis

Hilde Lea Hansen (visemor)

Det har forresten blitt solgt 56 sangbøker i løpet av denne regnskapsperioden.

Solvor Søberg (Idrettspoppmann)
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Et lite tips fra idrettsoppmann:
Det er en stor fordel om neste idrettsoppmann går på Gløshaugen - som
de fleste andre i tssg. Da jeg hadde tid til å arrangere saker og ting
holdt veldig mange på med å lese til eksamen...

04.03.99 Basket-møte
Det kom fire (med meg), så vi var mange nok til å spille og få ut litt
energi...

25-26.09.99 "Høstens Sprøeste"
Det meste var i boks, men det manglet bare noen som ville være
med...Syns det var litt lite med bare to påmeldte, så jeg tok meg den
frihet å avlyse hele opplegget.

2.6 Årsmelding TSSG-idrett

Espen Berg (for Bridge & Toddy)

Etter hva jeg vet er det ikke blitt arrangert noe B&T-møte det siste året.
Har B&T vært skinndød det siste året kanskje? Det stod oppført ett
B&T-møte 11.mars 1999, men om det ble arrangert vites ikke. Bedre
forslag?

2.5 Årsmelding Bridge & Toddy

Årsmelding TSSG 1998-1999

Espen Berg

Tormod Ambli

2

Navn

1

Plass

Labantoppen ser nå slik ut:

210

212

Labanrek.

Espen Berg (172 p)
Hans Gustav Andersen (155 p)
Espen Berg (174 p)
Espen Berg (ukjent p)
Gry Sletten (189 p)
Espen Berg (169 p)
Espen Berg (204 p)

Labanposen har blitt vunnet av følgende:

24.09.96

28.10.97

Dato

10

15

Ant.poser

En av grunnene til så få utdelinger er nok den lave rekrutteringen som
har vært de 2 siste årene.

Dr.Bowl: Hans Gustav Andersen (155 p)
Gry Sletten (189 p)
Cand.Bowl:Solvor Søberg (120 p)

Det har blitt avholdt 6 møter i tillegg til årsmøtet. Oppmøtet har vært
OK, noe mindre enn i fjor!
Følgende titler har blitt delt ut:

2.7 Årsmelding Kugler & Kægler

164

Lars Atle Andersen
Helene Madsø
Morten[II] Andersen

8
10
10

167

167

28.01.97

25.01.94

21.01.93

25.02.97

30.11.93

29.09.98

18.03.93

27.04.99

17.03.93

Rolf Sigvart Lein (Ass. Strikevakt)

Bowler-on-top:
Hans Gustav Andersen
Kjeglefant:
Espen Berg
Banemester:
Hilde Lea Hansen
Kulelager:
Hilde Lea Hansen
Strikevakt:
Marianne Skulstad
(Strikevakt, vara: Rolf Sigvart Lein)
Kuli:
Solvor Søberg
Småsparer:
Banemann:
Splittet personlighet:Hilde Lea Hansen

Årets tillitsvalgte har vært:

164

Hilde Lea Hansen

8

169

Gisle Myrseth

171

176

7

Andreas Heimdal

5

189

Guro Nereng

Gry Sletten

4

208

6

Øyvind[I] Misje

3
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4

2

2

2

1

1

5

1

4

Årsmelding TSSG 1998-1999

Marianne
Tormod
Tone
Øistein
Lars[IV]
Solvor
Kristin[III]
Espen
Ståle
Kristin[IV]

Ludoklubben ønsker alle velkomne til å spille selv om oppmøte er ikke
akkurat det store for tiden. Vi tilbyr spill etter ønske. Det er ikke alle
spill som varer i over fem timer!!!

Faarmand
Vicefaarmand
Pr-sjef
Brettkonstruktor
Dr.Lud
Cand. Lud
Pari
Ludvig
Ludeie
Ludefisk

28/12.99 spilte vi romjulsludo hos Øistein i Horten. Deltagere her var
Tone, Espen, Øistein og Lars[IV]. Total spilletid ble 5 og en halv time.
Videre var neste spill 1.1.99 på DB. Under nyttårsturen hadde vi et
nytt spill. Deltagere var Solvor, Kristin/Ståle, Tone/Espen og Stig.
Deltagerne her vil nok ikke glemme Solvors tårntaktikk. Ogå dette
spillet varte i fem og en halv time. Årsmøte i Ludoklubben ble avholdt
på Moholt hos Tone 21.01.99. Det ble forst avholdt en ekspresstoerludo, hvor Solvor og Tone spilte et spill på 40 minutter, derretter en trio
ludo med Tone , Espen og Solvor, som varte i 1 time og 30 minutter.
Under dette spillet ble det også avholdt valg som endte slik:

I det siste året har det blitt spilt (4) 5 omganger med ludo. Både lange
og korte varianter.

2.8 Årsmelding Ludoklubben SEX.
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Siden Repro-trykk ble lagt ned, har vi gått tilbake til trykking hos Omega Staencilkommite. Trykke kvaliteten har ikke vært særlig bra på de
fleste numrene, men utgiftene er noe lavere. Noe av grunnen til dårlig
trykk i enkelte nummer er at vi har kopiert ned fra A4 til A5 format.
Jeg regner med at trykke-kontoen kommer til å være omtrent tom etter
siste nummer før årsmøtet er ferdig trykket. Jeg vil takke Omega Verksted, for at de ufrivillig har sponset oss med ca. 500 stifter.

Dette året har vi redusert til fire nummer, av økonomiske årsaker. Avisa blir fortsatt trykket i A5 format, og hvert nummer besto av 20 sider.
I tillegg ble det i sommer laget ei verveblække, denne ble delt ut til potensielle nye medlemmer, og ikke sendt ut til TSSGs medlemmer.

Året ble startet med et inspirasjonsmøte. Her ble lagt opp strategi for
året, og alle de oppmøtte fikk sitt ansvarsområde. Helen, Tore, Espen,
Tone, Inger Lise, Hilde, Rolf Sigvart og Ola har vært med og gjort en
stor innsats i redaksjonen. Vi har fått oss en veldig bra kakesjef (Hilde),
hun har vært flink og har kommet med kake på hvert eneste redaksjonsmøte. Helen har endret litt på lay-out. Inger Lise har ordnet det slik at
de fleste småfeil har forsvunnet. Vi har blitt litt flinkere til å bruke egne
bilder, men dårligere til å benytte oss av egne tegninger. 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.

2.9 Årsmelding TSSG-Nytt

Tone Hotvedt (PR- sjef)

Årsmelding TSSG 1998-1999

Trykking

99

Manglende porto + gebyr

Porto for fjoråret

98

UT:

1200,-

Reklame

2243,-

66,-

1325,-

852,-

3400,-

2000,-

Stud.sosiale midler

99

200,-

Reklame i fjorårets nummer

98

INN:

Utgifter til trykking: 1325
Utgifter til porto: Den ansvarlige for utsending har ikke kommet med
noen regning, men jeg antar det er ca 400kr.
Guro satte i gang en stor aksjon for å skaffe reklame til TSSG-nytt. Det
var dessverre ikke alle som var like flinke til å støtte opp om dette.
Dette bør taes opp igjen til neste år.
Vi har fått reklame fra H. Iversen Interoptikk og Leiv Vidar AS. Begge
har støttet oss med halvsides annonser til 5 nummer, altså 500 kroner
hver. Vi har brukt fire Interoptikk, og tre Leiv Vidar annonser. Tapir
har støttes oss med en helsides annonse på 200kr.
Tapir prioriterer nå de store avisene, men det er fortsatt muligheter for
å få reklame fra dem en gang i blant. Vi har ikke fått noe reklame fra
Fokus Bank dette året. Fokus har gått over til kun å sponse NTNUI, vi
fikk derfor ikke all reklamen de lovet oss.

Inger-Lise Tangen (A/S Pils & Pizza)
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I god stil har det også i år blitt eksperimentert med nye og spennande
pizzaingrediensar, spesielt må Ola berømmes for god fantasi og appetitt på det litt uvanlege. Pils & Pizza-møta er også blant dei best besøkte
møta i TSSG, måtte oppmøtet spre seg som den gode lukta av nystekt
pizza…

A/S Pils & Pizza har hatt eit aktivt år, med ca to møter i semesteret.
Tradisjonen tru blei det også avholdt møte før UKA-opninga, men
UKA holdt seg dessverre ikkje til tradisjonane, det blei opning på ein
onsdag og utan fyrverkeri.

2.10 Årsmelding A/S Pils & Pizza

Stig Mjaaland (Redaktør)

Jeg vil tilslutt takke for meg etter to år som redaktør, og ønske den
kommende redaktøren lykke til.

Årets reklame skal gi inntekter på 900kr, da trekker jeg fra inntekter
som egentlig hører til i fjor, eller neste år. De totale inntektene som hører til dette året er 2900,- (2000 kr stud. s. m + 900 kr reklame)
Samlede utgifter som hører til dette året er på ca 2000kr. (1325 kr i
trykking + ca 675 i porto)

Årsmelding TSSG 1998-1999

Redd Barna-mor har gjort et forsøk på å finne ut hva pengene gikk til.
I den forbindelsen skaffet Redd Barna oss en liten video om Redd barnas arbeid i Kambodsja, som ble visst på et møte. Redd Barna kunne

Som kanskje noen husker var det litt problem med “Vær beredt-aksjonen”, hvor penger gikk til feil konto, og hvor det måtte bedrives litt opprydningsarbeid. Ellers fikk kontoen uventet en snar visitt av
studsosiale midler som skulle til DB.

Det siste året har vi betalt inn 150 kroner nesten hver måned. Etter at
redd barna skjønte at vi ville høyne beløpet og ikke slutte å gi har dette
gått veldig bra. Vi har faktisk mer penger på konto nå enn da dette regnskapsåret startet, 1388,28 kroner.

2.12 Årsmelding Redd Barna-mor

Inger-Lise Tangen

Det siste året har det vore avholdt to Fondue & Rødsprit-møter, 1.
oktober 1998 på Villa Bunnpris og 23. september 1999 hos Inger-Lise.
Det har vore litt varierande oppmøte, men matmengden var stor på
begge møta. Ved begge anledningane var det både kjøtt-fondue og
sjokoladefondue til dessert, like vellykka begge deler. Tross i rødsprit
og open flamme har det ikkje vore ulykker på nokon av møta.

2.11 Årsmelding Fondue & Rødsprit
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Duddelibu har vært utleid 1 gang i år, i motsetning til 2 i fjor. Dette
skyldes sannsynligvis bl.a. litt mangel på markedsføring av Duddelibu
mot andre studentorganisasjoner, noe som bør forbedres. Det var ISFiT
som leide hytta i år, de var villige til å leie hytta dersom de fikk satt overnattingsprisen til 20,- pr. person. Det var greit, først fordi de var så
mange og fordi det var utleie fra hverdag til hverdag. Dette innbrakte
900,-.

Året har nok en gang gått helt greit for DB, BB og EMM. Det har ikke
vært noen branner, oversvømmelser el.l. Det som var så fint dette året,
i forhold til i fjor, er at Duddelibu har fått bevilgninger i form av
stud.sosiale midler. Dette kom godt med til utskifting av sikkerhetsutstyr som av gammelt og til bygging av andre nødvendigheter rundt hytta. Ellers har vi fått tillatelse (muntlig) av grunneier til å hogge ned det
vi vil av trær rett nedenfor Enkefruen. Det var og ganske fint, for der
er det blitt gjengrodd.

2.13 Årsmelding Duddelibu

Tone Hotvedt (Redd Barna mor)

Jeg takker for meg etter to år og ønsker nestemann lykke til, dette er
ingenting å grue seg til.

Vi har også fått nytt kontonummer : 0532 0541680.

ikke fortelle oss spesifikt hva pengene gikk til, abbonnementene går direkte inn i diverse prosjekter, men ingenting spesifikt.

Årsmelding TSSG 1998-1999

Rolf Sigvart Lein, Schæf

Jeg vil med dette takke for meg og ønske neste sjef lykke til med jobben.

Forbruk kontra inntekter er omtrent i balanse i år. Men ved litt større
forbruk av fyrstikker, lys, parafin, dopapir etc. vil DB gå i underskudd.
For å unngå dette må overnattingstallet økes. Jeg håper at vi alle kan
bidra til å øke dette. Lesing til eksamen egner seg f.eks. godt på Duddelibu!

På den første dugnaden fikk vi saget ned en god del trær vest for hytta
og noen nedenfor stien til Enkefruen. Det har blitt laget to små og to
store benker, samt en kubbestol av et tre. Vi har også fått ny platting
rundt kurbadet og brannslokningsapparatene på DB har blitt byttet ut.
Kompostbingen som ble laget i fjor er blitt tatt i bruk og det har kommet et telefonnett mellom DB, BB og EMM. Brønnen har fått et lag
med skjellsand i bunn, og ellers har små vedlikeholdstiltak og forbedringer blitt gjennomført nå og da.

Det har vært gjennomført to dugnader i løpet av året. På vårens dugnad
var det 8 stykker, mens det på høsten var litt bedre oppmøte og vi var
11 tilsammen. Innsatsen på begge dugnadene var etter min mening
veldig bra!

Antall overnattinger har gått litt opp fra i fjor, som var på 208. I år var
det 220 betalende overnattinger i tillegg til utleien.
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I september var vi på tur igjen, denne gang en Ikke-DB-tur på Buvasskoia nord for Sokna. Alle våre seks faste medarbeidere deltok, i
tillegg til et stk. følge. Vi var avgårde fra fredag til søndag, også denne
gang i til dels fuktige omgivelser, og fikk selskap av mange andre koi-

En kveld i juni arrangerte også Drammensavdelingen Pils, pizza &
spillekveld. Fire av våre faste medarbeidere og en potensiell assosiert
Holmestrandsmedarbeider proppet i seg pizza og bitret seg opp med en
runde Risk.

Vi har fortsatt vårt samarbeid med Hortensroverlaget Koma, og ble invitert på tur midt i juni. Fem KSSG-delegater og seks Koma-utsendinger var på telttur ved Mykle på Skrim fra fredag til søndag i til dels
fuktige omgivelser. Resultatet før skatt beløp seg til 11 bekkeørreter.

I april ble det arrangert Spillekveld i Kongsberg for fire medarbeidere
og en invitert gjest. Vi spiste kaker, spilte to runder Risk og gikk bitre
hjem.

Vi deltok med tre delegater på Midtvintersblotet i november der
KSSGs forfatterkollegium var ansvarlig for blotespelet.

Det er med glede KSSG (Kongsberg Slaraffenspeidergruppe) kan melde om en kraftig vekst det siste året. Antallet medarbeidere er fordoblet, og vi har opprettet nye regionkontorer i Drammen og
Holmestrand. Kongsbergavdelingen består nå av Tormod og Øyvind(I), og våre medarbeidere i Holmestrand og Drammen er henholdsvis Liv Marit, og Trygve, Marianne og Øistein.
Vi har hatt en jevn aktivitet det siste året, og har valgt å satse på kvalitet
fremfor kvantitet:

2.14 Årsmelding KSSG

Årsmelding TSSG 1998-1999

Øistein Stemme, styremedlem

For KSSG

KSSGs styre sier seg fornøyd med årets resultater og aktivitetsnivå, og
har som mål å videreføre dette i det kommende året. Vi har kapasitet
til å ta imot flere medarbeidere, og oppfordrer alle TSSGere som måtte
oppholde seg i vår region til å ta kontakt for et kortere eller lengre engasjement!

eturister. Resultat før rensing, sylting og spritlegging: Utallige liter
blåbær, tyttebær og krekling.
I skrivende stund foreligger det også løselige planer om et Juleblot og
muligens en spillekveld før jul.

7550,00

200,00

Renter
Sum inntekter

300,00

7050,00

Auksjon

Overnatting

Budsjett 98/99

3.1.1 Løpende inntekter

6421,36

274,36

547,00

5600,00

Regnskap 98/99

3.1 Regnskap fra Duddelibu

3 Regnskap og budsjett
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6750,00

250,00

300,00

6200,00 1)

Budsjett 99/00

Årsmelding TSSG 1998-1999

Sum utgifter

7550,00

150,00

2850,00

Forsikring/bygsling

Diverse4)

300,00

Avgifter/Gebyrer

200,00

400,00

Utstyr/innbo

Primus

250,00

Husgeråd/kjøkken

3)

400,00

3000,00

Lys/lampedeler

Veddugnad

Budsjett 98/99

3.1.2 Løpende utgifter

6577,00

377,00

2623,00

307,00

286,50

164,00

315,00

427,00

2077,50

Regnskap 98/99

6750,00

350,00

2750,00

300,00

250,00

200,00

0,00
0,00
0,00

Resultat løpende
Resultat prosjekter
Resultat slutt

Budsjett 98/99

7000,00

Sum prosj. utgifter

3.1.5 Resultat

7000,00

Diverse prosjekter

Budsjett 98/99

7000,00

7000,00

Budsjett 98/99

3.1.4 Prosjekt utgifter

Sum prosj. innt.

500,002)
400,00

Stud.sosiale midler

2000,00

Budsjett 99/00

3.1.3 Prosjekt inntekter

-413,64

-258,00

-155,64

Regnskap 98/99

0,00

0,00

0,00
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Budsjett 99/00

7000,00

7000,00
4476,00

Budsjett 99/00
4476,005)

7000,00

7000,00

Budsjett 99/00

Regnskap 98/99

4218,00

4218,00

Regnskap 98/99

Årsmelding TSSG 1998-1999

1) 3 utleier à 500,- + 4700,- i overnattinger (samme som i år).
2) Her er det lagt til litt ekstra fordi det må kjøpes nye lampeglass.
3) I forrige regnskap het denne posten for parafin, men primus dekker
litt mer fornuftig, synes jeg. Da med tanke på rødsprit o.l.
4) Høstens Sprøeste er overført til denne posten, som vedtatt på
årsmøtet i fjor.
5) Platting rundt kurbad, brannslokningsapparat, utslagsvask, ventil til
sykkeldusj var årets prosjekter.
557,30
1388,28

Resultat (1998-99)
Saldo pr. 19.10.1999
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557,30

Resultat
830,98

1170,75

Utgifter (Fadderskap + gebyr)

Saldo pr. 19.10.1998

1728,05

Inntekter (gaver, flaskepant, renter)

3.2 Regnskap fra Redd Barna-mor

Årsmelding TSSG 1998-1999

29159,31

Balanse

1415,00
560,00
855,00

Uteståande 22.10.98

Solgt 98-99

Uteståande 29.10.99

Uteståande TSSG, T-skjorter

Pengar som berre går gjennom kontoen er ikkje tekne med.

29134,31

25,00

Utgifter

Overføres, 29.19.99
29159,31

724,90

Renteinntekter

Gebyr

560,00

2800,00

Salg VV2, 56x

Salg T-skjorter (8x)/Nedbet.lån

25074,41

Inntekter

Overført frå 97/98-rekneskap

3.3 Regnskap fra Visemor

300,00
13500

Sum inntekter

2000,00

7000,00

1000,00

200,00

3000,00

Budsjett 98/99

T-skjorter

Diverse

Stud.sos.mid. TSSG-Nytt

Stud.sos.mid DB

Annonser

Renter

Kontingent

3.4.1 Inntekter

3.4 Regnskap og budsjett fra TSSG

12210

0,00

[3] 926,00

2000,00

4218,00

1400,00

141,00

[1] 3525,00

Resultat

100,00
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11100

0,00

2000,00

5000,00

1000,00

[2]

3000,00

Budsjett 99/00

Årsmelding TSSG 1998-1999

13500

Sum utgifter

0,00

396,50

-1513,00

13723,00

[8]

440,00

5245,50

4218,00

2172,00

[7]

[6]

[5]

[4]1026,00

225,00

Resultat

200,00

10900,00

0,00

600,00

500,00

1000,00

5000,00

3000,00

300,00

500,00

Budsjett 99/00

Reelt årsresultat (når man regner med billettpengene, se [6]): 2647,00

0,00

300,00

T-skjorter

Drift/årsresultat

600,00

Diverse

1000,00

Møter/turer
400,00

7000,00

Stud.sos.mid. DB

Høstens sprøeste

3000,00

300,00

Papir, porto, gebyr

TSSG-Nytt

900,00

Budsjett 98/99

Gib Gob RL

3.4.2 Utgifter

Utgift som hang igjen fra forrige budsjettperiode. Det ble
ikke arrangert h.s. i år.
Gave til DB og innkjøp av hengelås.

[7]
[8]
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Av dette beløpet er 4160 kr et utestående beløp i forbindelse
med tossgiaden/ukarevyen. Den reelle utgiften er derfor 1086
kr. Dette harmonerer bra med budsjettet.

852 kr av dette beløpet dekker portoutgifter for 98/99. I år er
det ennå ikke betalt nok portoutgifter, men dette kommer på
ca 600. Etter dette vil TSSG-nytt allikevel ha et overskudd på
ca 600 kr.

[5]

[6]

Store utgifter under denne posten er trykking av årsmeldinger
og nye medlemskort-giroer.

[4]

Vaffelsalg.

En del av rentene for 1999 er allerede utbetalt i forbindelse
med overføring til ny konto. Derfor er budsjettert lavere enn
resultatet.

[2]

[3]

Kontingent: Av beløpet på 3525 kr, hører 1125 kr til 98/99.
Det vil si at vi pr 27.10.99 har 32 medlemmer. (= 2400 kr).
Derav lavere budsjett for 99/00 enn resultatet.

[1]

4 Kommentarer til regnskap og budsjett

Årsmelding TSSG 1998-1999

622854,41

Sum bundende eiendeler

Egenkapital

635001,57

0,00

576300,00

DB+BB

Gjeld

19450,00

Sangbøker

29.10.98

Bundene eiendeler

25074,41

12147,16

Sum eiendeler

VV-fond

5913,05

Bankkonto DB

2030,00

1369,00

Kasse DB

T-skjorter

762,65

3671,36

431,10

29.10.98

Bankkonto TSSG

Postgirokonto TSSG

Kasse TSSG

Eiendeler

5 Totalstatus for TSSG

677125,30

0,00

666904,31

619800,00

16500,00

29134,31

1470,00

29.10.99

10220,99

6115,41

753,00

841,12

600,96

1910,50

29.10.99
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Årsmelding TSSG 1998-1999

