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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

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.
Visemor skal veljast på årsmøtet i TSSG

4.

5.

6.
7.
8.
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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.

2.
3.

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 1999-2000

Årsmeldingar
Referat frå årsmøte i TSSG 5. november 1998

Årsmelding Visemor

3.5 Årsmelding Karsk & Mattis
Det har i tillegg blitt spelt ein del Mattis på DB.

3.4

3.3 Årsmelding GibGob RL
12-14.3.99 Vinter-5-kamp: Jentelaget frå GibGob RL heitte GibGob
Babes
1.5.99 Årsmøte: Også Solvor blei valgt inn i Lagleiinga

3.2 Årsmelding TSSG
n.12.98 Gløgg & Pepperkaker: Ingen hugsa når dette møtet blei helde
22.-24.01.99 Sjølvmeldingstur: Var i grunn Ludotur, men utan Ludo
19.9.99/21.9.99 1. hjelps kurs: Svært godt tiltak som bestod at ein
kveld med teori på
MTSF og ein kveld med praktisk øving i Bymarka.

3.
3.1

2.
Val av ordstyrar og referent
Ordstyrar: Hilde Lea Hansen
Referent: Inger-Lise Tangen
Begge valt ved akklamasjon.

1.
Godkjenning av innkalling, dagsorden og mandat
Godkjent ved akklamasjon
Til stades: 16 medlemmar

Referat frå årsmøte i TSSG 11. november
1999

Årsmelding Kugler & Kægler

4

Revidert rekneskap
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Generelt:
Møter og arrangement som foregår mellom årsrapport og årsmøtet bør
takast med på neste årsrapport.

3.11 Årsmelding A/S Pils & Pizza
3.12 Årsmelding Fondue & Rødsprit
3.13 Årsmelding Redd Barna-mor
3.14 Årsmelding Duddelibu
3.15 Årsmelding KSSG

3.10 Årsmelding TSSG-Nytt
Porto bør gjerast opp med Tone som har lagt ut
Reklame-aksjonen var vellukka - sjølv om ikkje alle gjorde det dei
skulle ha gjort

3.9 Årsmelding Ludoklubben SEX
Det blei avholdt fem og ikkje fire Ludo-omgangar
På nyttårsturen blei det spelt eit spel på seks og ein halv time

3.8

3.7 Årsmelding TSSG-idrett
Kommentar til tips frå idrettsoppmann: Terminlista blir sett opp på terminlistemøte med styre, lagleiing osv. Dette bør sikre god fordeling av
arrangementstidspunkt

3.6 Årsmelding Bridge & Toddy
B&T-møtet blei omgjort til bilete-møte hos Tone fordi arrangøren
ikkje kunne arrangere.

Årsmelding TSSG 1999-2000

Rekneskap frå Visemor

4.3

5.2 Budsjett for Duddelibu
·
Samordning av sum for stud.sosiale middel mellom TSSG og
DB-budsjettet:
Forslag 1: Stud.sosiale middel til 7000,-13 stemmer
Forslag 2: Stud.sosiale middel til kr 5000,-1 stemme
Avholdande:
2 stemmer
Forslag 1 blir vedteke og stud.sosiale middel sett til 7000,- både i
TSSG- og i DB-budsjettet.
·
Forslag til DB-prosjekt:
-brannslukkningsapparat
-motorsag
-lakk og pussemiddel til golv
-takrenner
-puter

5
Budsjett
5.1 Budsjett for TSSG
·
Stud.sosiale middel bør samordnast med DB-budsjettet
·
Utgifter Haustens sprøaste endra frå kr 500,- til kr 700,- på grunn
av kanoleige Vedteke med 15 mot ei stemme

4.4 Rekneskap frå TSSG
Punkt 5: Portoutgiftene er på kr 382,-, ikkje kr 600,-. Dette i følgje
redaktøren

Rekneskap frå Redd Barna-mor

4.2

4.1 Rekneskap frå Duddelibu
Punkt 4) Ingen utgifter frå haustens sprøaste. Punkt fire blir derfor teke
vekk og punkt fem endra til punkt fire.
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6.2 Bruk av Vise Versa-fondet
Forslag 1: Alltid å ha kr 25000,- på konto for å dekke trykking av ny
sangbok
Forslag 2: Alltid å ha kr 25000,- i verdiar inkludert bøker, men minimum 5000,- på konto. Verdien av bøkene skal avskrivast med 10% at
verdi av fullt opplag
Forslag 3: Bruke pengane til å "lovliggjere" Vise Versa 2 mhp rettigheiter til songane
Forslag 4: Som forslag 2, men med kr 10000,- på konto.

6
Innkomne saker
6.1 Finne alternativ til Redd Barna
Forslag: Neste Redd Barna-mor vurderer ulike alternativ (eks. Plan,
SOS Barnebyar) og avgjer dette. Eventuell diskusjon blir teke på diskusjonslista
Forslaget vedteke ved akklamasjon.

Kommentar til totalstatus: Også her er kr 4160,- uteståande p.g.a. billettar til Tossgiaden.

Begge budsjett med rettingar godteke med akklamasjon

-skjellsand til brønnen
-madrasstrekk
-vindskier
·
Pris for utleige av DB for å få mest mulig i leigeinntekter:
Forslag 1: Kr 500,- per helg13 stemmer
Forslag 2: Kr 700,- per helg 0 stemmer
Avholdande:
3 stemmer
Forslag 1 godteke, leigeinntekter blir sett til 3 ganger kr 500,- (som i
budsjettet)

Årsmelding TSSG 1999-2000

1 stemme
0 stemmer
15 stemmer

7.3 Redaktør
Guro Nereng15 stemmer* Valt

* Valt ved akklamasjon

12 stemmer* Valt
2 stemmer
2 stemmer

7.2 Styre
Ola Strand
Solhild Stridsklev
Lena Øvrebø
Solvor Søberg

7
Valg
7.1 Leiar
Stig Mjaaland
Ola Strand
Blankt

6.4 Endra vervstruktur
Denne saka blir utelate no på grunn av for lavt oppmøte til å endre statuttar for å endre vervstrukturen. Eventuelt skal det haldast eit ekstraordinær årsmøte for å avgjere dette. (sjå eventuelt punkt 8.1). Dette
valet foregår etter gammal vervstruktur.

6.3 Val av Visemor
Forslag: Ein statutt 8 vert lagt til statuttane for Vise Versa: Visemor
skal veljast på årsmøtet i TSSG
Forslaget vedteke med 12 mot ei stemme, tre avhaldande.

Forslag 3 tas opp ved seinare anleiing, når ein har informasjon om
prisar og liknande for rettigheiter. (uavhengig av forslaga 1, 2 og 4)

Forslag 1
Forslag 2
Forslag 4
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8
Eventuelt
8.1 Stemmerett.
Det er eit stadig tilbakevendande problem at statuttane ikkje kan endrast fordi ein ikkje har 50% oppmøte på årsmøter. Dette pga medlemmar som ikkje bur i Trondheim.
Forslag 1: Seniormedlemmar utan stemmerett

7.8 Visemor
Tore Halset8 stemmer* Valt
Inger-Lise Tangen
7 stemmer
Blank
1 stemme

7.7 Idrettsoppmann
Espen Berg
2 stemmer
Tone Hotvedt
2 stemmer
Rolf Sigvart Lein11 stemmer* Valt
Blank
1 stemme

7.6 Revisor
Hilde Lea Hansen8 stemmer* Valt
Tore Halset
5 stemmer
Inger-Lise Tangen2 stemmer
Blank
1 stemme

7.5 Redd Barna-mor
KristinIV Hommekland* Valt ved akklamasjon

7.4 Hytteschæf
Bjørn Frode Nørve * Valt ved akklamasjon

Hilde Lea Hansen1 stemme

Årsmelding TSSG 1999-2000

Inger-Lise Tangen

8.4 Snø på DB
Forslag: Espen vert gjort ansvarleg for to meter djup snø på DB i vinter
Vedteke ved akklamasjon

8.3 Ver beredt-aksjonen
GibGob RL er ansvarleg for planlegging av arrangement

8.2 Tuntreet
Forslag: Viss fare skal det ikkje vere nødvendig med ¾ fleirtal to
årsmøter på rad for å hugge treet.
Forslag vedteke med åtte mot fem stemmer, tre avholdne.

Forslag 2: Medlemmar som ikkje bur i Trondheim eller er fysisk
forhindra frå å komme på årsmøtet skal kunne seie frå seg stemmeretten.
Forslag 3: Ingen endring
Forslag 1 vedteke med ti stemmer mot seks på forslag 2 og ingen på
forslag 3. Styret ansvarleg for å sette ordninga ut i livet.

Tirs. 16
Pils & Pizza hos Guro
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12-14
Midtvintersblot på Duddelibu. Tore og Sigvart var på tur, men det ble
lite bloting denne gangen.

11.November 1999 ÅRSMØTET
Årsmøtet fant sted i perleporten på Gløshaugen.
Se refferat

Tirs. 9
Vold & Video hos Ola.

5-7 Tossgiade
Startet med et lite vor-spiel i Kong Inges gata 30. Turen gikk videre til
Samfundet hvor vi så gallaforestillingen av UKA-revyen.
Turen hadde godt oppmøte av nye og gamle TSSGere.

November
Tirs. 2
Reker & Loff (Hvitvin) hos Stig. Den lille stua ble fylt opp, alle mulige
sitteplasser på gulv i sofa og stoler ble benyttet. 11 eller 12 stykk var
tilstede og konsumerte store mengder med reker, og litt færre konsumerte store mengder hvitvin.

1.1 Årsmelding TSSG

1 Årets årsmeldinger

Årsmelding TSSG 1999-2000

Tirs 22 Lage tur godt hos Espen&Tone
25-27 Rørostur

21-23 Milleniumstur DB

Tors 17 Karsk & Mattis hos Rolf Sigvart
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Tirs 15 Lena dro på Plaskemøte, etterhvert kom også Stig. De fikk
svømt noen kilometer denne kvelden.

Det ble tale, skitur, og natthopprenn, alt som følge tradisjonen.

Kake hører jo med, og styret hadde lagt både hjerne og kunstnerisk
ferdigheter sammen, og resultatet ble en orme-dyrepark-kake, med
nøtte-sjokolade-bløte-kake med allverdens dyr og pynt, noen bedre??

Forrett: kjøttboller
Hovedrett: Paella
Dessert: Gele

11-13 Bursdagstur
I år ble DB 37 år, dette måtte feires som seg hør og bør med tre retters
middag og det hele. Menyen dette året var:

Tors 10 Kaffe, Is & Sladder hos Lena

Tors 3
Vold & Video på Gløshaugen. Taxi og Showbis ble vist.

Februar

Sjølmeldingsturen ble erstattet
Tors 27 Pils & Pizza Hilde

Tirs 18 Tore holdt Skiprepareringsmøte hos Espen på Moholt.
Omtrent 10 par ski ble glattet denne gangen.
Det ble også spist appelsiner og drukket kakao.

Januar
Tors 13
Ludomøte hos Tone

Nyttårstur
Også dette årsskiftet ble det feiret på Duddelibu. Som vanlig ble turen
en stor matorgie, med kalkun og stuffing selve nyttårsaften, og store
mengder laks dagen etter. Selve årtusenskiftet tilbringte vi rundt et bål
på Nato-toppen.

Desember
Fredag 10.
Gløgg & Pepperkaker ble det lagd pepperkaker hos KristinIV. Kristin
hadde lagt deigen på forhånd. Kristin, Guro, Solhild, Ola og Stig kjevlet og stakk ut store mengder pepperkakefigurer under møte. Ola var
spesielt flink til masseprodusering av smågriser. Utpå natta dro Ola og
Stig videre til Duddelibu.

Tors. 18
Julegaveverksted hos Gisle i Kong Ingesgt 30. Gisle var like opptatt
som vanlig og møte var derfor i andre delen av huset. Her ble det laget
drops, og andre julegaver. Julegavemøtet ble et skikkelig gavemøte
siden Ola hadde bilen overfull av nudler. Disse ble delt ut til fattige
trengende studenter. Tore kunne ikke være dårligere så han delte ut
syltetøy.

Årsmelding TSSG 1999-2000

April
Fikse sykkelmøte nede i kjelleren hos Gry. Lena og Gry fikk orden på
syklene sine.
Tirs 11
Kultur & Kafè: Oppmøte var så dårlig at de som møtte opp gjorde andre ting i stedet.
Tors 13 Påskemøte Lena
15-19 Påsketur Bjorli.

Tirs 14 Pils & Pizza Ola Tormods gate 8
Tors 16 EC Dahlsmøte EC Dahls bryggeri
Ola dro på Dahls sammen med noen kamerater.
25-26 Ikke DB-tur til Nico-koia. Stig, Sigvart og Trond dro på skitur
til Koia med sekken full av mat.
Tors 30 Anaboler & Kakao hos Guro.

Mars
Tors 2 1.Hjelp Solhild 3-5
Tirs 7 Fondue & Rødsprit hos Inger-Lise
Tors 9 1.Hjelp Solhild
Vi hadde førstehjelpskveld hjemme hos Solhild. Temaet var frostskader og
brannskader, i teori og praksis. Teorien var grei, praksisen var
sjokoladekake med is og varm sjokoladesaus...

Vi måtte få med oss årets Rørosmartnan. Vi fikk med oss rett lavo, men
feil lavostang.
7-8 overnattet en eller to netter i lavoen, men det var mange flere på
dagstur.
Alle fikk en fin dag på Martnan, men ikke alle fikk
med seg all action'en på søndagsmorgen.
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17-mai frokost hos Solhild og Guro. Mengder med god mat var elegant
og kunstnerisk lagt på fat når festkledde TSSGere kom for å spise frokost. Etterpå dro de fleste ned for å se på toget.

Fre 12 Grillmøte Solhild
Som avsluttningen på terminen var det grillfest i Bymarka. Vi hadde
med
ved, grillkull, grillmat, kake, gitar og ellers det meste som hører
hjemme
på en grillfest..
Utover kvelden ble det aktiviteter(vellykkede og saboterte sådanne),
sang,
bål osv. til ganske sent. Etterpå fortsatte festen hjemme hos Solhild og
Guro langt ut i de små timer.

Tirsd 9
Vervemøte hos Lena. Her ble det brainstorming om hva vi kunne gjøre
for å verve flere medlemmer denne høsten. Mange av de trofaste TSSGerne møtte opp.

Fred 28
Sørlandsaften hos Kristin(IV). Her ble det spist sørlandsis og leiren ble
planlagt.

Alle sammen fikk plass i et stort telt med ovn som vi var så heldige å
få låne av Trondheim 8. Det var så god stemning på kvelden at vi som
regel ikke kom oss ut på tur før i to-tida.
Vi fikk stått telemark, badet i snøen, gått på ski, kjempet oss opp på
topper med super utsikt, spist frokost ute i masse digg påskesol.
De som var med på leiren var Rolf Sigvart, Hildegunn, Stig, Marit,
LarsVII, Berit, Kari, Tore, Karine og Gisle.

Årsmelding TSSG 1999-2000

Tors. 7

September
Tir. 5
Vold & Video i EL 5 på Gløshaugen. Vi følte det nesten som vi var på
kino. Det var bra oppmøte både av nye og gamle. Vi så filmen Spillet,
som Kristin hadde med.

August
Årets intromåte ble en suksess, iallefall om man skal dømme etter antall
nye medlemmer sm møtte. Hele 15 stk! Vi grillet, pratet, sang og koste
oss
ved Lianvannet. Og mange av de nye har fortsatt å komme på møtene,
og
utgjør en helt ny TSSG-genrasjon!!

Juli
1-8 Sommerleir Høvåg
Ca. 20 TSSG’ere var samlet til sommerleir ved Blindleia i Høvåg.
Vi hadde fått lov å ligge på eiendommen til KristinIV’s snille foreldre.
Stedet var en kjempefin gresslette rett ved sjøen; ett ypperlig sted for
en vellykket leiruke.
I løpet av uka ble det blant annet tid til soling, bading, kanopadlig, tur
i Dyreparken og båttur med m/s Øya.

Søndag 28
Reker & Hvitvin på Munkholmen. Ikke bare reker, men også hummer
ble fortært denne søndagen. Det ble også studering og fotografering av
fuglelivet på holmen. Omtrent 8 var med på denne turen.

Oktober
Tors. 5
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Tors. 28
Fondue & Rødsprit hos Inger Lise. Leiligheten hennes var overfull av
matglade TSSGere. Det var kjøtt og grønnsakfondue til middag, og
sjokoladefondue til dessert. Alle gikk sprekkmette hjem igjen.

Tir. 14
Semesterets første P&P møte. 19 personer møtte etterhvert opp for å
lage
Pizza hjemme hos Solhild og Guro. Spessiellt hyggelig var det at så
mange
nye tok turen denne gangen. Det ble mye pizza og masse skravling.

8-10 Bli Kjent tur
I år kalte vi det bli kjent tur, som et ledd i den omfattende
vervekampanjen. Mange nye var med oss på tur, og vi hadde lagt opp
til et
alsidig DB-programm.
Det ble bærplukking, pannekaker og aktiviteter på fredag.
Lørdag var turdag, det ble arrangert en lang og en kort tur, begge ble
vellykkede og alle var glade. Om kvelden ble det hyttekos og kake.
Søndag
var det tur for de som ville samt OPPVASK( her må vi si at Fredrik visste
TALENT!!)

Klatrekveld i Korsvika. Det var mørkt og regn den kvelden, og det var
ikke ideelle forhold for klatring, men noen fikk prøvd seg allikevel. 10
var tilstede.

Årsmelding TSSG 1999-2000

Visemor takker for seg og ønsker neste visemor lykke til

Tirs. 24 Mega Gambling Evening hos Bjørn

November
Tors. 2
Akvarellkveld hos Gry
3-5
Blåturen startet med en tur på kino. Turen gikk videre til Brygga på Hitra. På lørdagen ble det tid til en rotur. Ola, Stig, Tore, Sigvart og Solvor var med.
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I år er det arrangert 2 møter og en tur.
På vårparten var det et møte hvor vi var inne i gymsalen på Blindes
hus og spilte landhockey. En møtte opp, utenom Idrettsoppmannen.
I høst var det også et møte, 2 stykker utenom Idrettsoppmannen syklet
Ladestien i mørket. Det var en fin tur!
Høstens Sprøeste var den turen som Idrettsoppmannen hadde ansvaret
for. Den ble gjort om til en Idrettstur til Duddelibu, pga. arrangørmessige problemer. Det møtte ingen opp på Idrettsturen heller, så
Idrettsoppmannen anbefaler at Høstens Sprøeste legges på is

1.3 Årsmelding TSSG-idrett

Tore Halset

Vi har et rikelig lager med ViseVersa II. Det har derfor ikke blitt å
trykket opp noe nytt opplag. Om salget ikke tidobles trenger vi ikke et
nytt opplag til neste år heller.

Tors. 19
Gourmet Møte hos Tone. Her spiste vi oss sprekkmette på seks-retters
middag. Dette var noe annet enn middagene på SITS.

Tors. 26
Plaskemøte på Husebybadet. 4 TSSGere var og prøvde vannsklia,
boblebadet, og plasket rundt i bassenget der. Klatreveggen ble også
prøvd av guttene.

Våren 2000 ble det holdt 2 visemøter. Det første hos Kristin og det andre hos Tore. Høsten 2000 har det vært et visemøte og det skal være et
til. Det pleier å være godt oppmøte på visemøtene. Visemor takker alle
sammen og spesielt de som stiller opp med instrumenter.

1.2 Årsmelding Visemor

Tirs. 17
Kino&Kafe var et annet møte med dårlig oppmøte. Ingun og Solvor
fikk sett en film denne kvelden.

Promille hos Ola. Et møte med labert oppmøte, kun Inger Lise møtte
opp.

Årsmelding TSSG 1999-2000

Navn

Espen Berg

Tormod Ambli

ØyvindI Misje

Gry Sletten

Andreas Heimdal

Guro Nereng

Gisle Myrseth

Hilde Lea Hansen

Lars Alte Andersen

Helene Madsø

MortenII Andersen

Plass

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

10

Labanposen har blitt vunnet av følgende:
Espen Berg (194 p)
Espen Berg (? p)

164

164

167

167

169

171

176

189

208

210

224

28/1-97

25/1-94

21/1-93

25/2-97

30/11-93

29/9-98

18/3-93

27/4-99

17/3-93

24/9-96

28/3-00

Dato

Espen Berg (? p)
Espen Berg (224 p)
Espen Berg (169 p)
Espen Berg (185 p)
Espen Berg (183 p)
Tone Hotvedt (145 p)
Hilde Lea Hansen (132 p)
Labantoppen ser nå slik ut:

Labanrekord

Det har blitt avholdt 8 møter i tillegg til årsmøtet. Følgende titler er
blitt delt ut:
Cand. Bowl:Kristin Hommekland (106 p)
Martin Christensen (112 p)

1.4 Årsmelding Kugler & Kægler

4

2

2

3

1

1

5

1

4

10

22

Antall poser
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Årsmelding TSSG 1999-2000

Redaksjonen startet med et idé- og inspirasjons- møte. De aller fleste
fra fjorårets redaksjon var med: Stig, Espen, Tone, Inger-Lise, Hilde,
Rolf Sigvart, Tore og Stig. I tillegg ble Lena med. Det ble diskutert ny
layout og nytt format, det siste viste seg å være litt for ambisiøst. Men
det første nummeret som kom ut i februar hadde ny logo og ny font.
Lena laget noen nye ikoner/illustrasjoner til spaltene og noen av disse

Årsmelding TSSG-nytt

1.5 Årsmelding TSSG-Nytt

Hilde Lea Hansen (Strikevakt)

Kuli:Småsparer:Solvor Søberg
Banemann:Splittet personlighet:Hilde Lea Hansen

Bowler-on-top:Hilde Lea Hansen
Kjeglefant:Rolf Sigvart Lein
Banemester:Tone Hotvedt
Kulelager:Tone Hotvedt
Strikevakt:Hilde Lea Hansen

Årets tillitsvalgte har vært:

Slik ser den økonomiske situasjonen ut:
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Vi har fått inn reklamepenger fra H. Iversen Interoptikk, Fokus Bank
og Leiv Vidar. Alle halvsides annonser. Interopptikk og Leiv Vidar
skal komme i fire nummer til, Fokus i to.

Trykking har foregått hos Omega Staenscilkommite. Trykkekvaliteten
har vært varierende men stort sett tilfredsstillende.

Det kom ut fire nummer i år. De var i A5-format på 20 sider. Som i fjor
kom det ut et vervenummer i tillegg. Dette var det Stig som sto for.
Dette ble delt ut under vervekampanjen.

Arbeidsfordelingen og organiseringen ble i begynnelsen beholdt som i
fjor. På de to siste numrene ble imidlertid redaksjonsmøtet kuttet ut.
Siden kun en kan jobbe i selve avisdokumentet ad gangen, var ikke
redaksjonsmøtene særlig effektive. Nå ble det satt opp en tidsplan hvor
de forskjellige redaksjonsmedlemmene skulle utføre sine oppgaver til
gitte tider. Dette fungerte ikke så bra den første gangen, men bedre den
andre. Noen hadde litt for stor jobb. Det sosiale ved redaksjonsmøtet
skulle erstattes av et ”release-møte”, men så var det dette med å finne
en passende tid. Vi fikk til en kombinert release- og avslutnings-kveld.

Innholdsmessig ble de gamle, faste spaltene beholdt og noen nye kom
til. Vi har hatt en god del fotografier og illustrasjoner sammen med artiklene. I to nummer hadde vi to helsider med bare fotografier.

skiftet navn.

Årsmelding TSSG 1999-2000

983,60

Overskudd:

Guro Nereng (Redaktør)

Takk for innsatsen fra redaksjonen og andre bidragsytere og takk for
meg!
Jeg ønsker etterfølgeren lykke til.

* 500 kroner fra Leiv Vidar kommer på neste års regnskap.
** Utgift på ca 200 kroner kommer på neste års regnskap. (klistrelapper)

644,40
372, 1016,40

1000,2000,-

Porto:
Kopiering:

UT: **

Reklame: 1000,- *
Stud.sosiale midler

INN:
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I år har DB, BB, og EMM hatt et godt år, ingen branner, oversvømmelser eller lignende har voldt skade på vårt establisement. Men vi har
dessverre hatt ubudne gjester og en lekkasje i taket. Våre ubudne gjester har ikke voldt større skade en at vi har kunnet fikse det selv, uten
større kostnader. Lekkasjen i taket derimot er det verre med. Det har
blitt kjøpt inn en del materialer for å fikse dette, kanskje mer enn nødvendig, men vi håper og tror at lekkasjen nå er borte, i alle fall redusert.
Men under arbeidet med lekkasjen ble vi gjort oppmerksomme på at
"knotteplasten" under torva på taket ligger opp-ned. Det kan i værste

1.7 Årsmelding Duddelibu

Kristin(IV) Hommekland,
Redd Barna-mor

Det har vært et greit Redd Barna-år. Ved hjelp av gaver og flaskepant
er saldoen økt det siste året, så vi er fremdeles rustet til å gi våre månedlige bidrag til Redd Barna. Pengene vi gir går til forskjellige prosjekter Redd Barna driver, alle for å bedre forholdene for dårlig stilte
barn i andre deler av verden. Selv om man lever på studielån, og ikke
føler seg spesielt rik, har man råd til å hjelpe!

1.6 Årsmelding Redd Barna-mor

Årsmelding TSSG 1999-2000

På den første dugnaden ble det saget ned en del trær vest for hytta, så
nå er det blitt mye mer åpent rundt DB. Ellers er brannslukningsutstyret på DB supplert med 2 nye pulverapparat, benkene inne på DB har
fått nye puter, og andre mindre prosjekter har blitt gjennomført. DB er
fortsatt godt vedlikeholdt, og mulige forbedringer blir det færre og
færre av.

Det har vært gjennomført 2 dugnader i løpet av året. På vårens dugnad
var oppmøtet litt svakt, men innsatsen var til gjengjeld formidabel.
Høstens dugnad hadde også bra oppmøte og innsatsen var bra. Totalt
vil jeg si meg veldig fornøyd, og vi fikk stort sett gjort det som var
planlagt.

Antall overnattinger har også i år gått noe opp, fra 220 i fjor til 227
(255) i tillegg til utleie.

Duddelibu har vært utleid 1 gang i år, og dette var til redusert pris
(500,-). Årsaken til at DB ikke har vært leid ut flere ganger kommer
sannsynligvis av at markedsføringen har vært noe dårlig, men det har
også kommet kommentarer på prisen. Markedsføringen bør forbedres
og prisene kan kanskje senkes? I år var det en tidligere TSSG'er som
leide DB for å vise arbeidskolleger og tidligere Trondheimsstudenter
hva de gikk glipp av under studietiden. Prisen ble redusert fordi det var
en tidligere TSSG'er som leide DB, fordi det er vanskelig å leie ut DB
for 700,- pr. helg og fordi 500,- er bedre enn 0,-! Utleien fant sted
samme helg som Moskussafarien, så sannsynligheten for at det var
TSSG'ere som hadde planer om å bruke DB var liten.

fall føre til at takpappen råtner da det ikke kommer luft til mellom lagene i takkonstruksjonen. Dette bør nok rettes på så snart som mulig.
Ellers har vi oppdatert benkeputene, utbedret sikkerhetstiltakene og
andre fasiliteter. Så DB er fortsatt i svært god stand.
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Sett i forhold til fjorårets kraftige vekst for KSSG (Kongsberg Slaraffenspeidergruppe) har inneværende år dessverre vært preget av stagnasjon på de fleste områder. Etter at vår medarbeider Øyvind(I)
tidligere i høst lot vestlandssuget ta overhånd og gjorde Egersunder av
seg, er nå kun Tormod igjen i den tidligere så enerådende Kongsbergavdelingen. Den eneste endringen ellers er i Holmestrandsavdelingen
der Liv Marit i sommer giftet seg med sin Jon, som har påtatt seg enkelte konsulentoppdrag for oss.
Aktivitetene det siste året har ikke vært så mange, men de har vært av
høy kvalitet:

1.8 Årsmelding KSSG

Bjørn Frode Nørve, Schæf

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

Forbruk kontra inntekter er omtrent i ballanse i år. Men ved litt større
forbruk av fyrstikker, lys, dopapir etc. vil DB gå i underskudd. For å
unngå dette må overnattingstallet ligge på samme nivå, i tillegg til at vi
må få leid ut flere ganger. Jeg håper at alle kan være med på å holde
overnattingstallet så høyt som mulig. Hvis du kjenner noen, eller hører
om noen som kanskje kunne tenke seg en hyttetur eller lignende så
nevn DB. DB egner seg også ypperlig til eksamenslesing, så lange eksamensperioder er ingen unnskyldning for ikke å avlegge et lite besøk
på vår kjære DB.

Årsmelding TSSG 1999-2000

Øistein Stemme, styremedlem

- I desember gjennomførte vi som planlagt et Juleblot på Hovinkoia på
Holleia. Tre av våre medarbeidere og en innleid konsulent koste seg
tradisjonen tro med rømmegrøt og spekemat. De fikk seg også noen rusleturer i litt nysnø på og utenfor stier.
- Den siste helga i mars hadde vi vår store vintertur: Iglootur på Dagalifjell. Fem av våre medarbeidere tok med seg tre konsulenter med ulike
(potensielle) familiære tilknytninger og bygget to meget vellykkede iglooer selv om det ikke var de enorme snømengdene.
- 17. mai hadde vi en uoffisiell samling hos Drammensavdelingen.
Tilsammen fire av våre medarbeidere med en konsulenthjelp, og fire
delegater med en maskot fra Hortensroverlaget Koma var innom i løpet
av dagen. På programmet sto blant annet frokost, barnetog, kaffe og
kaker, dårlig russetog og middag på kinarestaurant.
- Midt i oktober hadde to medarbeidere og konsulent-Jon en mer uoffisiell hyttetur. Vi prøvde oss først på Norefjell, men måtte gi tapt for
tåka og mørket og trekke oss tilbake til lavereliggende skoger og
Hovinkoia. Klomshue ble besteget gjennom myrer like våte som de
trønderske, og resultatet før skatt og rens ble atskillige liter
traktkantarell.
KSSGs styre kan med bakgrunn i de mål som ble fremsatt for året i forrige årsmelding dessverre ikke si seg helt fornøyt med resultat og aktivitetsnivå, men da hverken ledelse eller aksjonærer har uttrykt
mistillit, ser ikke styret noen grunn til å stille sine plasser til disposisjon.
For KSSG
6750,00

250,00

Renter
Sum inntekter

300,00

5884,72

185,72

354

5345,001)

6200,001)

Auksjon

Overnatting

Regnskap 99/00

Budsjett 99/00

2.1.1 Løpende inntekter

2.1 Regnskap fra Duddelibu

2 Regnskap og budsjett
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7350,00

250

300

6800

Budsjett 00/01

Årsmelding TSSG 1999-2000

6750,00

7000,00
7000,00

Stud.sosiale midler

Sum prosj. innt.

Budsjett 99/00

2.1.3 Prosjekt inntekter

Sum utgifter

350,00

2750,00

Forsikring/bygsling

Diverse4)

300,00

Avgifter/Gebyrer

Primus
250,00

200,00

Utstyr/innbo

3)

400,00

0,00

0,00

2)

Regnskap 99/00

6991,00

473,50

2853,00

330,50

118,00

198,00

409,50

161,50

500,002)

Lys/lampedeler

Husgeråd/kjøkken

2447,00

2000,00

Regnskap 99/00

Veddugnad

Budsjett 99/00

2.1.2 Løpende utgifter

7000,00

7000,00

Budsjett 00/01

7350,00

350,00

3000,00

350,00

250,00

250,00

450,00

500,00

2200,00

Budsjett 00/01

7000,00

7000,00

0,00
0,00

Resultat prosjekter
Resultat slutt

-8088,28

-6982,00

-1106,28

Regnskap 99/00

0,00

0,00

0,00

Budsjett 00/01

7000,00

7000,00

6982,003)
6982,00

Budsjett 00/01

Regnskap 99/00
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1) Her er det poster som ikke har kommet med før revidering, og regnskapet blir derfor noe unøyaktig. Faktiske inntekter på denne posten
er 6465,- ikke 5345,2) De stud. Sosiale midlene var ikke kommet på konto da regnskapet
ble revidert. Stud. Sosilale midler til DB dette år var 3983,3) Prosjektene i år var: Puter, bordskånere, taktetting, gulvlakking, utslagsvask, brannslukningsapparater.

0,00

Budsjett 99/00
Resultat løpende

2.1.5 Resultat

Sum prosj. utgifter

Diverse prosjekter

Budsjett 99/00

2.1.4 Prosjekt utgifter

Årsmelding TSSG 1999-2000

Resultat løpende
Resultat prosjekter
Resultat slutt

Resultat

Stud. Sosiale midler
Sum prosj. innt.

Prosjekt inntekter

Overnatting
Auksjon
Renter
Sum Inntekter

Løpende inntekter

Budsjett 99/00 Regnskap 99/00 Budsjett 00/01
0,00
13,72
0,00
0,00
-2999,00
0,00
0,00
-2985,28
0,00

Budsjett 99/00 Regnskap 99/00 Budsjett 00/01
7000,00
3983,00
7000,00
7000,00
3983,00
7000,00

Budsjett 99/00 Regnskap 99/00 Budsjett 00/01
6200,00
6465,00
6800,00
300,00
354,00
300,00
250,00
185,72
250,00
6750,00
7004,72
7350,00

Budsjettet slik det vil se ut etter endringene i punkt 1 og 2:

2755,57

1367,29

Resultat (99-2000)
Saldo pr.23.10.00

1388,28

Saldo pr.12.10.99
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1367,29

1698,00

Utgifter (Fadderskap + gebyr)
Resultat

3065,29

Inntekter (gaver, flaskepant, renter)

2.2 Regnskap fra Redd Barna-mor

Årsmelding TSSG 1999-2000

70,00
1325,70
2750,00

Salg av T-Skjorter (1 stk)

Finans og Sponsor Inntekter

Totalt Inntekter

29134,00
2750,69
31885,01

Saldo pr. Okt 99

Inntekter

Saldo pr. Okt 00

Table 2:

1344,00

Salg av Sangbøker (26 stykker)

Inntekter:

Table 1:

2.3 Regnskap fra Visemor

2000,00

Stud.sos.mid. TSSG-Nytt

Sum inntekter

T-skjorter

Tossgiade

11100

0,00

-

5000,00

Stud.sos.mid DB

Diverse

1000,00

100,00

3000,00

Budsjett 99/00

Annonser

Renter

Kontingent

2.4.1 Inntekter

2.4 Regnskap og budsjett fra TSSG

0,00

-

4189,00

11959,29

[4]

1000,00

3983,00

500,00

[3]

37,29

2250,00

Resultat
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17300,00

0,00

5000,00

0

2000,00

7000,00

1000,00

50,00

2250,00

Budsjett 00/01

Årsmelding TSSG 1999-2000

3000,00
5000,00
1000,00
500,00
600,00

TSSG-Nytt

Stud.sos.mid. DB

Møter/turer

Høstens sprøeste

Diverse

Drift/årsresultat

Sum utgifter
200,00

10900,00

0,00

300,00

Papir, porto, gebyr

T-skjorter

500,00

Budsjett 99/00

Gib Gob RL

2.4.2 Utgifter

156,00

0

4201,29

7758,00

0,00

807,50

[2]

1251,80

3983,00

1018,00

[6]

[6]

[5]

[1]

542,00

Resultat

0,00

17300,00

1000,00

400,00

5000,00

1000,00

7000,00

2000,00

300,00

600,00

Budsjett 00/01

Gave til Andreas og Mona. I tilegg til leirgave
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Billigere trykkeutgifter grunnet feil hos Staencilkomiteen og
“snylting” ved trykking av verveblekke.

[5]
[6]

Bilettinntekter på 4024 fra Tossgiaden, salg av årsmelding
1999 og gave til Hans Otto.

Noe av annonseinntektene er ikke overført fra VV-konto til
TSSG konto.

Ble ikke arrangert i år.

Grunnet mangel på nytt postgirosystem -> Betalt over disk

[4]

[3]

[2]

[1]

3 Kommentarer til regnskap og budsjett

Årsmelding TSSG 1999-2000

*

Egenkapital

677125,30

0,00

666904,31

Sum bundende eiendeler

Gjeld

619800,00

DB+BB

29.10.99

Bundene eiendeler

16500,00

10220,99

Sum eiendeler

Sangbøker

6115,41

Bankkonto DB

29134,31

753,00

Kasse DB

VV-fond

841,12

Bankkonto TSSG

1470,00

600,96

Postgirokonto TSSG

T-skjorter

1910,50

29.10.99

Kasse TSSG

Eiendeler

4 Totalstatus for TSSG

7554,00

2445,50*

0,00

0,00

0,00

0,00

1400,00

29.10.00

0,00

1117,50

108,00

2373,50

4201,50

978,50

29.10.00

Tone Hotvedt
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Punkt 5. i statuttene omhandler gruppemøtene. Forslaget går utpå å
fjerne dette punktet.

5.2 Fjerne Gruppemøtene fra statuttene

Lagt frem av Kristin[IV] til årsmøtet 11. November 1999

Velge valgkomité på årsmøtet i stedet for på første gruppemøte; De
siste årene er det ikke blitt valgt valgkomité - når høsten har kommet
har leder (+ medhjelpere) dannet valgkomité, eller bare bedt andre
om å være valgkomité. Det vil bli lettere for leder, og dessuten ryddigere å velge valgkomité allerede på årsmøtet høsten før årsmøtet.

Lagt frem av Hilde og Rolf Sigvart til årsmøtet 11. November 1999

TSSG har færre medlemmer enn for noen år tilbake. Det er (unødvendig?) mange verv som skal dekkes; Kan vi redusere styret til kun
fire medlemmer, eller kan strukturen endres på andre måter, slik at
det blir færre verv?

På årsmøtet 11.November 1999 var det ikke nok oppmøtte til å foreta en statutt endring. Styret legger derfor frem forslagene fra i fjor:

5.1 Statutt endring om valg komitè

5 Innkomne forslag

Årsmelding TSSG 1999-2000

