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Statutter
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.

5.

a) Styret består 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 generalfor samling. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet og
ekstraordinær generalforsamling.
a) Det holdes minst tre 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.
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.
7. 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. Valgkomite.
1) Valgkomite velges på første gruppemøte etter sommeren.
2) Komiteen består av tre medlemmer.
3) Komiteen står for administrasjon av alle valg.
4) Komiteen har til oppgave å sette frem kandidater til følgende 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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
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.

1 Referat fra årsmøtet i TSSG torsdag
9.november 2000

-På årsmøtet vart det vedteke at Lagledelsen skal
bestå av to personar ikkje tre som tidlegare
-Uttrykket lagledelsen skal brukast, ikkje lagsstyret

1-00 Godkjenning av innkallelse, dagsorden og
mandat:
Kommentert at fleire ikkje har fått skrifleg
innkalling då TSSG-Nytt ikkje har nådd fram. Desse
har likevel fått innkalling elektronisk
Godkjend ved akklamasjon
Til stade: 15 medlemmar

3.3 Årsmelding Visemor:

2-00 Val av ordstyrar og referent:
Ordstyrar: KristinIV Hommekland
Referent: Inger-Lise Tangen
Begge vart valt ved akklamasjon

3.6 Årsmelding TSSG-Nytt:
I redaksjonen er også Ola med, Stig er nemt to
ganger(Det er snakk om Ola Strand og Stig
Mjaaland. Sekretær 00-01 Jan Kjetil Nygård)

3-00 Årsmeldinger
Statutter for TSSG og Vise Versa:
Er innskrivne på nytt, men bør korrekturlesast.
Sekretær(Ola Strand) tar ansvaret for dette.

3.7 Årsmelding Redd Barna-mor:
Redd Barna-mor har valt å fortsatt bruke Redd
Barna framfor å velge ein annan organisasjon som
blei diskutert på forrige årsmøtet

Referat frå årsmøte i TSSG 11.november 1999:
Sum i billettintekter frå Tossgiaden stemmer ikkje overens
i referatet (kr 4160,-) og i årets rekneskap (kr 4024,-).
Noverande og forrige kasserer (Guro Nereng og Solvor
Søberg) må gjere ein innsats for å finne ut av dette.

3.8 Årsmelding Duddelibu:
Prisen på leie av hytta ei helg er kr 500,- ikkje kr
700,- som Schæfen har trudd. Dette blei bestemt på
forrige årsmøte

3.1 Årsmelding TSSG:
Deler av årsmeldinga mangla
3.2 Årsmelding Gib Gob RL:

3.4 Årsmelding TSSG-idrett:
Skjebnen til høstens sprøeste bør avgjerast på
Terminlistemøtet
3.5 Årsmelding Kugler & Kægler:

3.9 Årsmelding KSSG
4-00 Reviderte rekneskap

4.1 Rekneskap frå Duddelibu:
Godkjend ved akklamasjon
4.2 Rekneskap frå Redd Barna-mor:
Kommentar: Det vart ikkje gitt bidrag i november i
fjor
Godkjend ved akklamasjon
4.3 Rekneskap frå TSSG:
-Lav renteinntekt fordi det er renter kun for eit halvt
år pga bytte av konto
-Diverse på Inntekter består av billettpengar frå
Tossgiaden + gåve frå Hans-Otto, kr 25,-(sum i
Tossgiade-billettpengar må sjekkast, jf sak 3-00,
referat frå årsmøtet-99)
-I TSSG-Nytt utgiftene manglar det pengar til Tone
for –utlagt porto
-Gave til Andrew og Leah kjem også under Diverse
-Kommentar 6 på Møter/turar skal ikkje vere der
Godkjend ved akklamasjon
4.4 Rekneskap frå Vise Versa:
Rekneskapet for Vise Versa vert ikkje lagt fram,
men revisor gjekk gjennom dei viktigaste tala
4.5 Totalstatus:
Totalstatus i Årsmeldinga er direkte ”Copy-Paste”
frå Totalstatus ifjor. Riktige tal vart derfor ikkje lagt
fram
5-00 Budsjett

5.1 Budsjett Duddelibu
Diskusjon om Brannslokningsutstyr er et prosjekt
eller løpende utgifter under posten Utstyr/innbo.
Dette blei ikkje endra.
Godkjend ved akklamasjon
5.2 Budsjett TSSG
-Trykkfeil i budsjettkolonna. Riktige tal skal vere
Gib Gob RL
Papir, porto, gebyr
TSSG-Nytt
Stud.sos mid. DB
Møter/turer
Tossgiaden
Høstens Sprøeste
Diverse
T-skjorter

600,00
300,00
2000,00
7000,00
1000,00
5000,00
400,00
1000,00
0,00

-Bruk av TSSG-middel til å legge ut for revybillettar til Tossgiaden
Forslag 1: Ikkje ha med Tossgiaden i TSSGbudsjett:
10 stemmer
Forslag 2: Fortsatt ha Tossgiaden med i
TSSG-budsjettet
2 stemmer
Avholdande:
2 stemmer
Vedteke at TSSG ikkje skal legge ut for revy-billettar
-Ubalanse i budsjett for TSSG-Nytt: Inntekter kr
3000,-, Utgifter kr 2000,-

Forslag 1: Sette utgifter TSSG-Nytt til kr
3000,-, inntekter Diverse til kr 5000,- og
inntekter Kontingent til kr 2750,Forslag 2: Inga endring
Forslag 1 vedteke med 13 mot null stemmer, to avholdande

Guro Nereng –hovedansvar to siste nummer
Valt ved akklamasjon
Hytteschæf:
Fredrik Arnesen
Valt ved akklamasjon

Budsjett med endringar vart godteke ved akklamasjon
Innkomne saker:
6-00 Statuttendringer om valkomite

Redd Barna-mor:
Tone Hotvedt
Inger-Lise Tangen
Blank

4 stemmer
10 stemmer - valt
1 stemme

7-00 Fjerne gruppemøter frå statuttene
15 av 32 betalande medlemmer møtte, årsmøtet kunne
derfor ikkje gjere stattutendringar. Konklusjon:
Ekstraordinær Generalforsamling bør avholdast
8-00 Val
Leiar:
Ola Strand valt ved akklamasjon
Styre:
Ingun K. Holøyen
Jorunn Dyngeland
Jan Kjetil Nygård
Solvor Søberg
Valt ved akklamasjon
Redaktør:
Hedda Vormeland –hovedansvar to fyrste nymmer

Revisor:
Hilde Lea Hansen
Valt ved akklamasjon
Idrettsoppmann:
Espen Berg
Stig Mjaaland
Rolf Sigvart Lein
Blank
Visemor:
Bjørn Frode Nørve
Inger-Lise Tangen
Blank

2 stemmer
6 stemmer - valt
4 stemmer
2 stemmer
7 stemmer – valt
6 stemmer
2 stemmer

Valansvarleg:
Guro tar på seg dette med redaksjonen som hjelparar
9-00 Eventuelt

9.1 Leiarpermen
Ei oppfordring til leiar/styret om å bruke
leiarpermen aktivt og også utvide den etterkvart
9.2 ”Foreldreabonnement” for TSSG-Nytt
Ideen vert sendt vidare til redaktørar og redaksjon
9.3 Snø på DB
Oppfordring til Espen om å sørge for to meter djup
snø til DB i vinter
9.4 Årsmøte-gjennomføring
Oppfordring til styret om å forberede seg betre til
Årsmøtet, også når det gjelder årsmeldinga
9.5 Pluggar til lavvoen
Kven har barmarkspluggane til lavvoen? Dei må
finnast!
Inger-Lise Tangen, referent

2 Årets årsmeldinger

17-19 Midtvintersblot, DB Vi var ca. 7 stykker som blotet
de gamle “bordskånerne”til Eksamens-og Værgudene., en
busk ble ufrivillig med på blotebålet.
Tors 23
Vold og Video, Hos Ola, ca 8 oppmøtte.
Video ble vist på innlånt prosjektor.
Tirs 28
Kugler & Kægler, årsmøte i K & K Inger Lise
ble valgt til leder.
Desember
Tors 7
Gløgg & Pepperkaker hos Inger Lise, Store
mengder Pepperkaker ble laget og ikke minst
fortært. En del oppmøtte.
Januar
Tirs 16

Ludomøte hos Solvor, lite oppmøte

Tors 18
Pils & Pizza hos Jorunn, bra oppmøte, mye
pizza og stearinlys.

2.1 Årsmelding TSSG

19-21 Grete Roede tur til DB, med tur til Grete Roede
toppen. En tur for å bli kvitt julefettet, men det ble
somvanlig mye mat på DB.

November
Tirs 14
var det kaffe, is og sladder hos Kristin. ca. 5
stykker til stede.

Tirs 23.

Tors 16.
skipreparering, i regi av Stig, på Gløshaugen.
To stykker var til stede, men ikke samtidig...

Vaffelmøte i Bymarka. Gikk med mye ved.

Tors 25
Kinokafe, uvist om flere enn Solvor
møtteopp.

Tirs 30

Kugler & Kægler på Centrum Bowling

Mars
Tors 1Boller & Kakao hos Hilde og Sigvart

Februar
Tors 1Skitur i bymarka, Stig Fredrik og Ola droppet skiene
og gikk til Studenterhytta istedet.

Tirs 6 Nidar besøk, få TSSGere men flere kjente av Jan
Kjetil

3-4

Tors 8Lek & Latter,

Uværstur, Ble trolig avlyst.

Tirs 6 Fondue & Rødsprit, Hos Inger Lise bare Inger Lise
kom.

9-11 Vinter 5-Kamp på DB, bra oppmøte fra TSSGere og
fra Roverene i nærheten.

Tors 8Visecafler hos Bjørn (?)

Tirs 13

Tirs 13
Vold & Video i auditorium på Hist. Vi så
Gladiatoren, ca 5 oppmøtte.

Tors 15
Aking på is hos Solvor. Mens vi speidet etter
MIR. (romstasjonen)

Tors 15
Klatremøte Jorunn prøvde å ordne med
klatring, men klatreveggen var opptatt.

Tirs 20
Vold og Video hos Ola, ikke noe spesielt
teknisk oppsett dennegangen.

16-18 Bursdagstur, Styre laget stor middag og DB's
fødselsdag ble feiret.

Tors 22

Kaffe, is og sladder hos Solvor

Fredrik dro for å bade

Tirs 20

Pils & Pizza hos Ola, bra oppmøte

23-25 Veddugnad på DB, 8-9 Oppmøtte for å skaffe varme
på DB.

Tors 22

Plaskemøte, solvor arrangerte.

Tirs 27

Kugler & Kægler på Centrum Bowling

24-25 Snøhuletur ble avlyst, da mange ville dra men ingen
meldte seg på!!

Tors 29
Pils & Pizza hos Sigvart og Hilde, bra
oppmøte mye pizza.

Tirs 27

30-1 Seiltur med Havbraatt. av 10 interessert ble bare 5
TSSG ere med på turen ,pluss 2 mannskap (Frode og

Kugler & Kægler, på Centrum Bowling

Kristin) Grunnet få betalende deltakere gikk turen
med underskudd, men det var en utrolig bra tur. Vi
fikk storm på søndagen, med mye sjø og et revnet
storseil.
April
Tirs 3 Kokepåske-egg-møte med Jorunn i bymarka. Vi var
4 TSSGere som kokte egg med løkskall så de ble
gule. Ganske artig faktisk.
Tors 19

Visevagler hos Bjørn

Tirs 24 Kugler & Kægler på Centrum Bowling
Tors 26
Sykkelreperasjon hvor Fredrik og en
kammerat fikset syklene sine.
Mai
1.
Årsmøte i GibGob RL, grilling på Kuhaugen. De
siste 3 oppmøte kom etter møte var ferdig og folk
dratt hjem.
Tors 3Vervemøte hos Ola, vi planla hvordan vi skulle
skaffe medlemmer til høsten og på landsleieren.

September
Tirs 4 Reker på Munkholmen utgikk, så vi dro på seiltur
med S/Y Steinbiten til linjeforeningen på Marin. Vi
seilte litt rundt i Trondheimsfjorden kokte kakao
(tørrmelk sukker og kakao pulver) Bra oppmøte
7-9

Bli-kjent-tur på DB. Som vanlig lite nye på blikjent-turen

Tirs 11
Pils & Pizza hos Sigvart & Hilde. Vi spiste
pizza og diskuterte internasjonale
verdensbegivenheter.
Tors 13

Visevafler ble avlyst da Bjørn var syk.

14-16 Blåtur, hvor vi dro til Folkemuseet i byåsen etter å
ha møtopp på togstasjonen. Fra folkemuseet gikk vi
innover i bymarka og overnattet et bra sted med
vann i nærheten. Gikk på søndag til Studenterhytta
og spiste middag før vi tok trikken fra Lian tilbake
til byen.

August
Tirs 28
Info om TSSG i auditorium på Gløshaugen,
bare 2 nye møtteopp!

Tirs 18
Sykkeltur, Fredrik ledetan en sykkeltur som
gikk til Heimdal , og en aldri så liten snarevei
tilbake på pilgrimsveien til Trondheim. Dvs vi syklet
feil og fikk en lang tur i gjørme og på jorder før vi
fant asfaltveien hjem igjen.

Tors 30
Bli kjent kveld i Bymarka, bare 1 ny
møtteopp!

21-23 Vold og Video tur. Tidenes videotittings tur til DB.
vi dro med aggregat, videospiller og fjernsyn til DB.

Var ikke så mye jobb å dra et aggregat over myren.
Det ble sett på video i over 12 timer den helgen.
Men det gikk ikke mer en ca 80kr i bensin. passe
med oppmøte til å fylle "tv" kroken på DB.
Tirs 25

Kugler & Kægler på Centrum Bowling

Tors 27
Gourmet-tid hos Krisin(IV) Det ble laget mye
god mat.
28-30 Proletartur aka veddugnad. Bare to oppmøtte for å
skaffe ved, altfor dårlig.
Oktober
Tirs 2 Vold & Video hos Ola, vi så Volcano på Laserdisk.
Fikk ingen naboklager på de nye basshøyttalerene.
5-7

Ingen opptakstur, da for få av de det gjalt hadde
anledning

Tirs 9 Go-cart utgikk da det ble for dyrt og vanskelig.
12-14 Fosenturen byttetut med alternativ vedfangst tur til
DB, denne gangen med bedre oppmøte.
Tirs 16
Pils & Pizza ble flyttet til Ola, bra oppmøte
mye pizzarester også.
Søn 21
Sykkeltur til Studenterhytta, 6 spreke
TSSGere syklet opp og spiste en altforstor middag
før de trillet ned igjen.

Tirs 23
RGMA (Reduser Grandiosa Magen Aften) ble
lagt til det nye badeanlegget. Lite oppmøte.
November
Tors 1Visevafler ble flyttet til Hilde og Sigvart. det ble
faktisk sunget sanger i tilegg til vaffelspising.
2-4

TOSSgiaden 2001, To deltakere fra OSSG, en fra
BøSSG ellers bra oppmøte av nye og gamle
TSSGere. Vi så først revyen Paradoks før vi tok taxi
til DB. Ola Venn ordner billigere Taxi enn vanlig.

Tirs 6 Vold & Video hos Solvor.

leder, mens Bjørn tok nok et halvår i ledelsen
som organisasjonsutvikler.

Styrets leder: Ola Strand
18.9.01

Sykkeltur: Vi tok oss en sykkeltur. Vi
forsøkte oss på pilegrimsleden hem fra Tiller.
Vi sykla feil, og endte opp på en gjørmete
skogssti, uten at det satt noen demper på
turopplevelsen.

2.2 Årsmelding Gib Gob RL
1.2.01

Skitur i bymarka. Skituren blei til gåtur, selv
om det var snø. Vi gikk til Studenterhytta.

5-7.10.01

Opptakstur: Denne forsvant i stillhet. Lederen
er enda ikke tatt opp i laget (håhå..).

3-4.2.01

Uværstur: Det var ikke så mye uvær, men det
var kaldt. Bikkjekaldt. Det var kanskje derfor
ingen dro på tur denne helga?

21.10.01

Sykkeltur med middag på Studenterhytta.
Tore viste vei, en litt original en. Middagen
var helt utrolig superbra, så dette må gjøres
oftere.

24-25.2.01 Snøhuletur. Det blei tur denne helga, men ikke
snøhuletur.
9-11.3.01

Vinterfemkamp: Tradisjon tro ble det avholdt
vinterfemkamp i år også. Det var bra
oppmøte, både av TSSG’ere og rovere fra
Sør-Trøndelag krets. De målte krefter i øvelser
som skikasting, bowlingkulespikking,
nattorientering og hinderløype-med-skiøvelsen. Arrangørlaget, de snikene, stakk av
med andreplassen.

2.3 Årsmelding Visemor
I år har det vært tre visemøter, på det ene kom det ingen,
mens det var ett med 3 deltagere og ett med 7 deltagere.
Det fjerde møtet ble avlyst pga sykdom. Det har blitt solgt
47 VV2 sangbøker og 5,5 TSSG t-skjorter. Det er få tskjorter igjen og disse er i ukurante størrelser. Vi har
fortsatt 260 VV2 sangbøker igjen, så man skulle tro at det
holdt noen år til.
2.4 Årsmelding TSSG-idrett

1.5.01

Årsmøtet: Vi møttes på kuhaugen i år også.
Pølsene blei grilla på en kronglete, men
tilfredsstillende måte. Der blei Fredrik ny

Mars
Probably 17 mars

Alpinmøte
Denne lørdags morgenen dro vi til Vassfjellet. Stig og
Solvor med buss, Sigvart og Tore med bil. Været var
strålende og føret var bra. Her ble det både stått telemark
og tullemark nedover bakken. Vi fikk også en flytur
oppover fjellheisen. Etter turen ble det pannekaker hos
Sigvart.
Akemøte
Så vidt jeg husker ble dette avlyst på grunn av vær og
føreforhold. Dessuten hadde vi vært veldig flinke til å ake
en gang tidligere, jeg tror det var på Lek&Latter.
23. Oktober
RGMA
På dette møte skulle vi redusere grandisamager, men de
magene som var gladest i grandiosa og frossen pizza
uteble. Denne gangen gikk turen til Pirbadet. Fire store
barn fra TSSG stor koste seg med å renne om kapp i
vannsklia, svømming, boblebad, “vannvolleyball,”
bølgesurfing, og så gikk det litt rundt for oss i
vannstrømmen. Etter 2,5 time i bassenget var vi mer
skrukkete enn svisker, for at vi ikke skulle gå helt i
oppløsning fant vi ut at det var best å komme seg opp i
dusjen. Stig, Solvor, Tore og Evelyn møtte opp denne
gangen.
Ha det på Pirbadet!
Stig M
IdrettSoppmann

2.5 Årsmelding Kugler & Kægler
Det har vært et rolig bowling-år i TSSG i år. Det er blitt
holdt årsmøte, samt tre ordinære møter. Det er blitt flere
Laban og mer pizza, men ingen nye rekorder til
Labantoppen.
Det er blitt delt ut fire Laban-poser. Disse har gått til Rolf
Sigvart Gausland Lein, Hilde Lea Hansen, Frode Seland og
Inger-Lise Tangen.
Labantoppen ser nå slik ut:
Plass

Navn

Labanrek.

Dato

Ant.poser

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10

Espen Berg
Tormod Ambli
ØyvindI Misje
Gry Sletten
Andreas Heimdal
Guro Nereng
Gisle Myrseth
Hilde Lea Hansen
Lars Atle Andersen
Helene Madsø
MortenII Andersen

224
210
208
189
176
171
169
167
167
164
164

28/3-00
24/9-96
17/3-93
27/4-99
18/3-93
29/9-98
30/11-93
25/2-97
21/1-93
25/1-94
28/1-97

22
10
4
1
5
1
1
4
2
2
4

Verv i året som har gått:
Bowler on top: Rolf Sigvart Gausland Lein
Kjeglefant: Iben Knudsen (ass. Inger-Lise Tangen)
Banemester: Iben Knudsen (ass. Inger-Lise Tangen)
Kulelager: Kristin(IV) Hommekland

Strikevakt: Kristin(IV) Hommekland
Kuli: Kristin(IV) Hommekland
Småsparer: Inger-Lise Tangen
Splittet personlighet: Inger-Lise Tangen
Banemann: ingen

Annonser dette året har vært fra H. Iversen Interoptikk,
Fokus Bank og Leiv Vidar.
Vil benytte sjansen til å takke alle for bidrag som har
kommet, både referater og bilder/illustrasjoner! Takker
også for kjempeinnsats under kopiering, stifting og
utsending av blekka!!

Takker alle for deltakelse, og vil ønske alle et godt nytt
bowling-år!
Kristin(IV) Hommekland

For langdistanseredaktørene Hedda og Guro;

2.6 Årsmelding TSSG-Nytt

Hilde Lea Hansen

Årsmelding TSSG-nytt

2.7 Årsmelding Redd Barna-mor

Redaksjonen har i år bestått av Guro og Hedda som
redaktører, og Stig, Tore, Sigvart, Inger- Lise og Hilde
som medhjelpere. Avisa har kommet ut med 3 nummer og
ett til er planlagt før jul. Alle nummerne hadde 20 sider i
A5-format. I sommer ble i tillegg vervenummeret trykket
opp, og ble delt ut på landsleiren og under
vervekampanjen.

Det siste året har vore eit forholdsvis dårleg år i TSSG for
Redd Barna. Vi har fortsatt klart å dekke opp fadderskapet,
men berre p.g.a. overskot i tidlegare år. Underskotet dette
året er på nesten 1400 kroner.. Det er to mogelege
forklaringar på dette:
1: TSSG’arane har fått dårleg råd, dei har slutta å drikke
ifrå flasker og å gje gåver til vanskelegstilte born i andre
land.
2: TSSG’arane har berre ikkje hugsa å sette inn flaskepant
på Redd Barna-kontoen fordi underteikna ikkje har vore
flink nok til å ”reklamere”/informere.
Vi får håpe at det er det siste som er tilfelle og at ei
oppfordring her og ein liten innsats frå neste Redd Barnamor vil snu trenden. Den lille innsatsen vi gjer kan utgjere
ein stor forskjell for andre.

Layoutmessig har avisa vært som i fjor. De fleste faste
punktene har vært med, og noen nye har dukket opp.
Trykking av nummerne har foregått hos Omega
Staencilkomite. Pluss enkelte andre steder..
Kvaliteten har blitt ganske bra.

Inger-Lise Tangen
Redd Barna-mor
2.8 Årsmelding Duddelibu
Året har nok en gang gått greit for både DB, BB og EMM.
Vi har ikke hatt noen store skader av noe slag. Også i år
har Duddelibu fått bevilgninger i form av stud.sosiale
midler. Dette kan komme godt med når vi skal tette taket
og rundt ovnsrøret.
Antall overnattinger ligger omtrent på samme nivå som i
fjor, kanskje noe høyere på grunn av økt antall utleier. Det
bør være et mål å holde dette nivået. Eksamenslesing, for
eksempel, fungerer kjempebra på DB.
Duddelibu har vært utleid 5 ganger i år. Det er svært
positivt at flere lag og foreninger ser på DB som et bra
alternativ. I år var det blant andre EMIL (energi-og
miljøingeniørenes linjeforening), Con Anima (lagets
sangkor) og 10.Trondheim speidergruppe som leide hytta.
Vi har vært så heldige at det stort sett har vært en annen
TSSG-tur i utleiehelgene.

Vi har gjennomført tre dugnader i løpet av året. Oppmøtet
var lavere enn i fjor. På dugnaden i vårsemesteret deltok 4
stykker. På høstens to veddugnader møtte henholdsvis 2 og
4. Til tross for lavere oppmøte, har innsatsen vært bra.
Tetting av taket, samt tetting av pipa rundt ovnsrøret har vi
ikke hatt ressurser til. Dette bør gjøres til våren. På
veddugnaden til neste år, bør vi se oss etter andre områder
å hogge, for det begynner å bli litt tynt nedenfor enkefruen.
På den første veddugnaden saget vi ned en god del trær
mellom enkefruen og myra nedenfor hytta. Vi tok
hovedsakelig bjørketrær. På høstens dugnader kuttet og
kløyvet vi veden. Vi ordnet også motorsaga, slik at den
fungerer som den skal. Utenom dugnadene har flere
TSSG’ere gjort en innsats for hytta, blant annet ved å
skrubbe plattingen utenfor BB, og lakke gulvet på DB.
DB sitter igjen
med et lite
overskudd etter
året som har
gått. Grunner til
det er blant
annet flere
utleier og færre
kostbare
prosjekter enn
tidligere år. Vi
er fortsatt

avhengige av å leie ut hytta innimellom, så jeg oppfordrer
alle til å tipse venner og bekjente om DB.
Jeg takker for meg, og ønsker neste schæf lykke til med
jobben.
Fredrik Arnesen
2.9 Årsmelding A/S Pils & Pizza
A/S Pils & Pizza har hatt et aktivt år; 3 møter i
vårsemesteret og 2 i høstsemesteret. Oppmøtet har vært
greit, 5-7 stk. på hvert møte. Det ble dessverre ikke avholdt
møte før UKE åpningen, det var ingen som kunne holde
det. Håper denne tradisjonen ikke dør, men blir tatt opp
igjen ved neste UKE åpning.
Rolf Sigvart Lein (A/S Pils & Pizza)

3.1.2 Løpende utgifter
Veddugnad 2)
Lys/lampedeler
Husgeråd/kjøkken
Utstyr/innbo
Primus
Avgifter/gebyrer 3)
Forsikring/bygsling
Diverse
Sum utgifter

Budsjett 00/01
Regnskap 00/01 Budsjett 01/02
2200,00
491,00
1500,00
500,00
541,00
400,00
450,00
342,50
350,00
250,00
160,00
200,00
250,00
0,00
200,00
350,00
1071,50
650,00
3000,00
3058,00
3400,00
350,00
0,00
200,00
7350,00
5664,00
6900,00

Merknader:
1)
Ekstra penger i kassa fra overnattingspostkassa etc.
2)
Har ikke betalt for veden vi hogde på årets veddugnad
enda.
3)
Renovasjonsavgift fra i fjor har kommet med.
Renovasjonsavgiften har økt betydelig.

3 Regnskap og budsjett
3.1 Regnskap fra Duddelibu
3.1.1 Løpende inntekter
Overnatting
Auksjon
Renter
Diverse 1)
Sum inntekter

Budsjett 00/01
Regnskap 00/01 Budsjett 01/02
6800,00
6880,00
6400,00
300,00
329,00
300,00
250,00
128,55
200,00
0,00
373,00
0,00
7350,00
7710,55
6900,00

3.2 Rekneskap Redd Barna-mor
Rekneskapet er gjort opp 31/11-01
Overført ifrå forrige rekneskapsår
Innskot (gåver, pant)
Renter
Til Redd Barna
Gebyr/porto
Overført til neste rekneskapsår
Resultat

Inn
2755.57
430.00
13.14

Ut

1800.00
32.50
1366.21
-1389.36

4) Stud. sosiale midler til DB ikke overført (2084,-)
3.3 Regnskap og budsjett fra TSSG

3.4Regnskap for Vise Versa

3.3.1 Inntekter

Saldo inn
Renter
VV2
T-skjorter
Saldo ut

Budsjett 00/01
Kontingent
Renter
Annonser
Stud.sos.mid DB
Stud.sos.mid. TSSG-Nytt
Diverse
Møter/turer
T-skjorter
Sum inntekter

Resultat

2750,00
50,00
1000,00
7000,00
2000,00
500,00
0,00
0,00
13300,00

Budsjett 01/02

1575,00
107,30
500,00
2084,00
2000,00
0,00
2065,001)
0,00
8331,30

2250,00
100,00
1000,00
7000,00
2000,00
500,00
0,00
12850,00

3.3.2 Utgifter
Budsjett 00/01
Gib Gob RL
Papir, porto, gebyr
TSSG-Nytt
Stud.sos.mid. DB
Møter/turer
Høstens sprøeste
Diverse
T-skjorter
Sum utgifter
Drift/årsresultat

Resultat

Budsjett 01/02

600,00
300,00
3000,00
7000,00
1000,00
400,00
1000,00
0,00
13300,00

0,00
24,50
1329,00
0,004)
4337,50 2)
0,00
403,003)
0,00
6094,00

400,00
150,00
3000,00
7000,00
1000,00
300,00
1000,00
12850,00

0,00

2237,304)

0,00

1) Bl.a. innbet. for mat bursdagsturen
2) Bl.a. mat bursdagsturen, seiltur
3) Bryllupsgave, gave til DB

31885,01
839,37
2350,00
385,00
35459,38

1)

1)

1) 500,- for annonse TSSG-NYTT regnskapsåret 1999
- 2000 må overføres til TSSG-regnskapet snarest!

3.5 Totalstatus for TSSG
Eiendeler
Kasse TSSG
Postgirokonto TSSG
Bankkonto TSSG
Kasse DB
Bankkonto DB
Sum eiendeler
Bundene eiendeler
Tskjorter
VVfond
Sangbøker
DB+BB
Sum bundende eiendeler
Gjeld

29.10.00

29.10.01
978,50
1603,00
4201,50
5743,44
2373,50
2444,73
108,00
3585,50
1117,50
1224,18
8779,00
14600,85

29.10.00
1400,00
31885,00
15156,00
619800,001)
668241,00

29.01.01
770,00
35459,38
13000,00
550700,00
599929,38

2445,502)

0,00

Egenkapital

1) Verdi fra 1999

677020,00

614530,23

2) Feilførte stud.sosiale midler – negativ DBkasse??????

Medlemsliste pr.

08-nov-01

[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du ønsker den fullstendige
årsmeldinga.]

