ÅRSMELDING

TSSG
2001 – 2002
TrondheimStudentenes Speidergruppe
m/GibGob RL

Innkalling til årsmøte i TSSG
Årsmøtet finner sted torsdag 14.november 2002 kl.19.00.
Det avholdes i rom R6 i Realfagsbygget på Gløshaugen.
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest lørdag 9. november.
Saksliste:
Sak 1-02. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-02. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3-02. Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor.
Sak 4-02. Gjennomgang av årsmeldingen
Sak 5-02. Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 6-02. Budsjett
Sak 7-02. Valg, primært av:
1. Leder
2. 3 styremedlemmer
3. Redaktør
4. Hytteschæf
5. Redd Barna-mor
6. Revisor
7. Visemor
8. Valgkomite
Sak 8-02. Eventuelt.
Midt i møtet vil det bli en pause, med enkel bevertning.
Etter selve årsmøtet vil det bli opptak av nye TSSGere. Disse må huske å
ta med et knapphull.
Schæfen vil holde auksjon over gjenglemte saker og ting fra DB.
Rolf Sigvart Lein
Kasserer
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3-02 Statutter

Statutter for TSSG
1.

Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.
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Formålet for speidergruppen er å bevare og fremme speiderideen blant de
studerende.

3.

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

4.

a)
b)
c)

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

5.

Punkt 5 fjernet 8. november 2001.

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 per 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 sendes medlemmene minst en uke før denne skal holdes.
3)
Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50% fremmøte
for å være beslutningsdyktig. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten
4)
Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

7.

A.

Valg
1)
2)

B.

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

Valgkomite.
1)
Valgkomite velges på årsmøtet.
2)
Komiteen består av minst to 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.
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8.

Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet.
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Statuttene kan bare forandres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3
flertall. Minst 50% av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

Statutter for Vise Versa.
1.

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

2.

Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall
på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.

3.

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

4.

Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG. Tilbakebetaling skal finne sted innen 12
måneder hvis ikke annet er avtalt.

5.

Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram
for godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er
tilstede. Lånene er rentefrie.

6.

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

7.

VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.

8.

Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG

4

3-02 Referat fra årsmøtet i TSSG torsdag 8. november 2001
1-01

Godkjenning av innkallelse, dagsorden og mandater
Det ble stilt spørsmål om hvem/hva mandat var?
Godkjent ved akklamasjon
Til stede: 12

2-01

Valg av ordstyrer og referent:
Ordstyrer: Ola Strand
Referent: Jan Kjetil Nygård + Inger-Lise Tangen
Alle valgt ved akklamasjon

3-01

Årsmeldinger

3.1

Årsmelding TSSG. Det ble kommentert en del skrivefeil. Også kommentert at det
manglet informasjon om at ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på DB i 17.
februar. Ingenting ble her bestemt.

3.2

Årsmelding GibGob RL

3.3
3.4
3.5

Årsmelding Visemor
Årsmelding TSSG-Idrett
Årsmelding Kugler & Kægler. Det ble også holdt et møte 30.oktober hvor Rolf Sigvart
ble seierherren.
Årsmelding TSSG-Nytt
Årsmelding Redd Barna-Mor
Årsmelding Duddelibu
Årsmelding A/S Pils & Pizza
Årsmelding KSSG var dypt savnet. Hvor var det blitt av den?

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
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4-01

Regnskap & Budsjett

4.1

Regnskap og budsjett DB. Det ble forespurt etter prosjekt-inntekter for DB. Forslag
om å søke stud.sosiale midler: 7000,00 ,- om tetting av ovn. Godkjent ved
akklamasjon. Posten blir slik:
3.1.3 Prosjekt Inntekter

Stud.sosiale midler
Sum Prosjekt inntekt

Budsjett 2001-2002
7000,00
7000,00

3.1.4 Prosjekt Utgifter
Budsjett 2001-2002
Diverse prosjekt
7000,00
Sum prosjekt utgifter 7000,00
2084,00 kroner er ikke overført fra TSSG til DB, men det burde vært det.
Hytteschæfen tar ansvaret for det. Godkjent ved akklamasjon.
4.2

Regnskap og budsjett Redd Barna-Mor. Det ble kommentert lite inntekt fra TSSG-ere.
Fredrik foreslo å henge opp en sparebøsse på DB, hvor pengene går uavkortet til Redd
Barna. Godkjent v/akklamasjon

4.3

Regnskap og budsjett TSSG. Kommentert at 3.3.2 Utgifter har for lavt budsjetter for
høstens sprøeste. Forslag om å justere den opp. Ikke vedtatt.

4.4

Regnskap for Vise Versa. Kommentert at kontoen er velfylt. Mulig å bruke pengene
på en Vise Versa tur? Ikke vedtatt.

4.5

Totalstatus for TSSG. datofeil i pkt 3.5 Bundne Eiendeler tredje kolonne. Riktig dato
er 29.10.01. Fredrik tar på seg ansvaret for å finne ut hvorfor DB + BB er ca 70.000 kr
mindre pr 29/10-01 kontra 29/10-00. Det må også bestilles nye TSSG-T-skjorter.
Pengene fra VV-fond kan brukes. Godkjent v/akklamasjon

Jan Kjetil Nygård
Referent, 1. halvdel
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6-01

Innkomne saker

Valg av ny referent:
Inger-Lise Tangen valgt ved akklamasjon
Endring av statutter for TSSG og for Vise Versa.
De nye statuttene er gjengitt nedenfor, endringer er gitt i kursiv.
Statutter for TSSG
1.

Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.

2

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

3.

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

4.

a)
b)
d)

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

5.

Punkt 5 fjernet 8. november 2001.

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 per 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.
5)
Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra
25% av medlemmene eller styret.
6)
Melding om - og saksliste for - ekstraordinær
generalforsamling må sendes medlemmene minst en uke før denne skal holdes.
7)
Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50% fremmøte
for å være beslutningsdyktig. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten
4)
Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

7.

A.

Valg
1)
2)

B.

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

Valgkomite.
1)
Valgkomite velges på årsmøtet.
2)
Komiteen består av minst to medlemmer.
3)
Komiteen står for administrasjon av alle valg.
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8)

5)

Komiteen har til oppgave å sette frem kandidater til følgende
valg på årsmøtet:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Eventuelle tillitsverv
Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valgkomiteen. Det
er også anledning til å fremme forslag på valgmøtet. Kandidatene må ha sagt seg villige på
forhånd.

8.

Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet.
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Statuttene kan bare forandres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3
flertall. Minst 50% av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

----Statuttene som de står her ble godkjent ved akklamasjon.
Det ble også satt frem forslag om ny statutt nummer 10: ”Tuntreet er hellig”.
Avstemming ga seks stemmer for og seks stemmer mot, dette ble ikke endret.
Statutter for Vise Versa.
1.

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

2.

Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall
på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.

3.

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

4.

Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG. Tilbakebetaling skal finne sted innen 12
måneder hvis ikke annet er avtalt.

5.

Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram
for godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er
tilstede. Lånene er rentefrie.

9.

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

10.

VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.

11.

Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG

----Statuttene en til og med sju ble godkjent som de står her ved akklamasjon.
For statutt åtte ble denne bestemt ved avstemming:
Forslag 1: Visemor er leder for VV-fondet og velges på årsmøtet i TSSG 4 stemmer
Forslag 2: Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG.
7 stemmer
1 avholdende
Forslag 2 vedtatt.
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7-01 Valg
Leder:
Fredrik Arnesen valgt ved akklamasjon
Styremedlemmer:
Solvor Søberg
Rolf Sigvart Lein
Stig Mjaaland
Alle valgt ved akklamasjon
Redaktør:
Ola Strand (vår 2002) + Hedda Vormeland (høst 2002) valgt ved akklamasjon
Hyttschæf:
Hilde Lea Hansen valgt ved akklamasjon
Redd Barna-mor:
Solhild Stridsklev (vår 2002) + Gry Sletten og Frode Seland (høst 2002) valgt ved
akklamasjon
Revisor:
Gry Sletten og Frode Seland valgt ved akklamasjon
Idrettsoppmann:
Ingen kandidater
Visemor:
Inger-Lise Tangen valgt ved akklamasjon.
Valgkomite:
Styret tar seg av å være/få utnevnt valgkomite
8-01 Eventuelt
8.1

Snø på DB

Fredrik oppfordres til å sørge for to meter dyp snø på DB
11.2 Tuntreet
Oppfordring om å la en fagperson uttale seg angående felling eller ikke felling av tuntreet.
Årsmøtet ble avsluttet 22.20
Inger-Lise Tangen
Referent, 2. halvdel
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4-02 Årets årsmeldinger
Årsmelding TSSG
Siste året har vi hatt mindre møter, det har sjeldent vært mer enn et møte i uka. Antallet som
har vært på møtene er heller ikke alltid så stort, det er flere møter kun arrangøren har møtt
opp. Dette er ikke noe nytt fenomen, men det er har vært flere enn vanlig. Det er fortsatt bra
oppmøte på en del av møter som for eksempel Pils&Pizza møter. Utemøter og møter som
krever noe aktivitet har det vært dårlig oppmøte på i mange år, dette har heldigvis ikke blitt
verre. Positive ting i år er at antallet turer til Duddlibu ikke har sunket, det er faktisk en
koietur som ikke er blitt avlyst. Vi har heldigvis fått med oss ikke TSSGere på enkelte
“utemøter” og turer slik at de har vært mulige å gjennomføre.
•

Tirs.6 november var det duket til Vold & Video hos Solvor, hun viste "En gang var vi
krigere", og fire så videoen.

•

Torsdag.8 nov. Årsmøte TSSG

•

Tirs.13 nov. Fondue-kveld hos Kjetil. Vi kokte mat i fett og sjokolade.

•

16-18 Midtvintersblot ble bare vanlig tur…

•

Tirsdag 20 november skulle det være TP-kveld på Edgar, men Samfundet hadde jo
stengt. Men Fredrik bor heldivis ikke langt unna.

•

Tirs.27 Kugler & Kægler på Centrum Bowling

•

Tirsdag 4. desember var det Gløgg og pepperkaker hjemme hos Stig og Solvor, det ble
iallfall nok pepperkaker.

•

Tirsdag 15. januar Pils&Pizza møte hos Hilde&Sigvart. Bra oppmøte.

•

Torsdag 17. januar terminlisteutfyllingsmøte hos Fredrik

•

Søndag 20. januar skulle det være skitur i Bymarka, men det ble gåtur siden
snømengden ikke akkurat var betydelig. Vi tok en ny vei opp til Studenterhytta.
Oppmøte var etter forholdene bra siden vi hadde med oss noen innleide personer.

•

Tirsdag 22. januar var det visemøte hos Inger-Lise.

•

Torsdag 24. januar arrangerte Sigvart kinomøte. Var det noen på kino denne gangen?

•

25.-27. januar var det tur til Duddelibu. Baddelibu fungerte fint som steikeovn, da
kalkunen ble stekt på 152 grader.

•

Kugler & Kægler møte på Centrum Bowling

•

Torsdag 31. januar preparerte Tore, Stig og Sigvart skiene sine nede i kjelleren hos
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Stig. Skiene ble glatte og fine, strykejernet var ikke like fint etterpå. Møtet ble
avsluttet med te og Tertitten borettslag.
•

2.-3. februar dro Fredrik, Gaute, Knut, Tore og Stig på Koietur. De tok toget til
Singsås stasjon. Derifra gikk de 16 timer før de kom fram til Taagaabu. De tok samme
vei tilbake, men da tok det godt og vel halve tiden.

•

Tirsdag 5. februar var det Vold&Video møte hjemme hos Ola.

•

Torsdag 7. februar Aking, Boller & Kakao, populært kalt Anaboler&Kakao. Det ble
også tur til Realfagsbygget, hvor en fikk se en liten luftballong fly langs vinduer på
kontor og lesesaler.

•

Tirsdag 12. februar TP-Kveld hos Guro. Det var forholdsvis bra oppmøte, det vil si 56 på møtet. Det ble en runde med lagspilling av TP.

•

Torsdag 14. februar var det igjen Pils & Pizza hos Hilde&Sigvart.

•

15-17. februar var det Bursdagstur til Duddelibu. Styret disket opp med Borsch, Elg
gryte og Fruktsalat til dessert. Til slutt ble Behn&Marthas brydlaupskake med
Nidarosdom. Det var bedre oppmøte enn på lenge, denne bursdagsturen. Det ble også
tid til en skitur eller to for de fleste.

•

Tirsdag 19. februar skulle det være Kultur & Kafe arrangøren husket ikke om det ble
noe av. Men det er vel ikke til å utelukke at det var et par på kino.

•

Torsdag 21. februar skulle det være lakris & snor møte i bymarka. Sannsynligvis ble
det avlyst…

•

Kugler & Kægler møte 26. feb. Usikkert hvor bra oppmøtet var.

•

Torsdag 28. februar plasket Kristin(IV), Solhild og Stig i Pirbadet.

•

1.-3. mars dro Stig på snøhuletur sammen med 4 fra koiestyret. Vi hadde ei
overnatting på Kvernovollen, og ei natt i god skavl like ovenfor.

•

Tirsdag 5. mars var det Fondue & Rødsprit hjemme hos Inger-Lise. Jeg tror alle ble
gode og mette denne gangen også.

•

Torsdag 7. arrangerte Fredrik skøytemøte, men det var ikke mulig å finne noe
skøyteis, så det ble kakao hjemme hos Fredrik istedet.

•

Vinter 5-kampen som skulle vært 8. – 10. mars ble avlyst pga. dårlig planlegging.

•

Torsdag 14. mars var det storbandkveld hjemme hos Hilde. Stakkars naboene, men de
som var der hadde det morsomt.

•

Tirsdag 19. mars var det K&K møte på Centrum Bowling.

•

Torsdag 21. mars var det igjen møte hos Hilde. Denne gangen lagde vi oss
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påskemarsipan.
•

Turen 6. - 7. april ble gjort om til dagstur på lørdagen, med pannekakemiddag på
Studenterhytta. Noen gikk med ski, noen uten.

•

Tirsdag 9. april ble Grilling i Bymarka omformet til utepils på Solsiden. Stig og Ola
var på møtet.

•

Drømmedagen på Værnes torsdag 11. april ble avlyst.

•

Knallkvelden 16. april viste kjemikerne oss flere spennende eksperimenter. Kvelden
ble avsluttet med et par kaker.

•

Avlyst NIDARbergene-tur (tors. 18. april).

•

19. – 21. april var det veddugnad. Ålreit oppmøte, litt snø og vi fant mye ved.

•

Tirsdag 23. april fikset vi sykler.

•

Torsdag 25. april var det sykkeltur fra Samfundet. Ingen husker hvor turen gikk.

•

Tirsdag 30. april var det K&K-møte. Hvordan det var er det ingen som vet…

•

Onsdag 1. mai var det årsmøte i GibGob RL. Da grillet vi under presenning.

•

Fredag 24. mai skulle det vært Prins/prinsessefest. Det boikottet vi.

•

25. – 26. mai var noen av oss på avslappingstur på DB.

•

Tirsdag 30. mai skulle det vært K&K-møte, det ble avlyst.

•

Reker & Hvitvin på Munkholmen 1. juni ble avlyst. Dårlig vær og lite info.

•

2.-10. August var det sommerleir på Duddelibu. Været var strålende og
badetemperaturen var fin. Vi var fra 3 til 17 på Duddelibu denne uka.

•

27. august var det Kugler & Kægler. Et nytt medlem møtte opp.

•

31. august til 1. september hadde vi tur til Duddelibu.

•

Tirsdag 3. september var det Intro-kveld på Lian. Det var tre ansikter der som vi ikke
hadde sett året før. Det var tradisjonelt møte med pølsegrilling på bålet.

•

6.-8. september var det Intro-tur hvor det faktisk var en ny.

•

Sykkelturen 12. september ble vel avlyst.

•

17. september var Stig og Solvor på badetur.

•

20.-22 september tok vi turen til Dovre og kikket på moskus. Ni stykker var på tur.

•

24. sept. Var det Kugler & Kægler, bra oppmøte.

•

Ingen andre enn Sigvart møtte opp for å grille i Bymarka torsdag 26. september.

•

Tirsdag 1. oktober Visevafler hos Hilde. Gode vafler, lite synging.

•

4-6. oktober ble det hogget en hel mengde med ved til Duddelibu. Jeg tror vi var sju
12

stykk på tur denne gangen.
•

Tirsdag 8. oktober ble det lite Klining på klinemøte hjemme hos Stig og Solvor.
Sigvart tok seg en tur innom.

•

Tirsdag 15. oktober var Stig, Espen og Fredrik på sykkeltur rundt omkring på Byåsen.
Turen ble avsluttet med kakao hjemme hos Fredrik.

•

Tirsdag 22. oktober var vi 4-5 som spilte TP og spiste nystekte vafler hjemme hos
Guro.

•

Søndag 27. oktober ble koieturen erstattet med tur til studenterhytta siden ingen ville
bli med arrangøren på koietur. Denne gangen var det utrolig god søndagsmiddag og
dessert.

•

Tirsdag 29. oktober var det nok et Kugler & Kægler møte på Centrum Bowling. Espen
fikk T-skjorte…

•

Søndag 3. november var det tur til Studenterhytta igjen, noen foretrakk isen på ei myr
nedenfor Stykket i stedet for middagen.

•

Tirsdag 5. november Pils&Pizza hos Hilde, godt oppmøte. Stig lagde pizza med
ansjos-tomat-saus og geitos.
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Årsmelding Duddelibu
Det har ikke skjedd så mange store endringer på DB m/fam det siste året.
Antall overnattinger på hytta ligger noe over fjorårets. Men dette er mest på grunn av økning i
utleie. Antall overnattinger på studentspeiderturer har gått noe ned, og det bør være et mål å
øke dette tallet. Flere planlagte turer til DB, kanskje?
Som nevnt har det vært noe mer utleie av hytta det siste året. Dette syns jeg er positivt, først
og fremst med hensyn til pengene som kommer inn, men vel så viktig er det at DB kan bli et
turmål også for andre. Flere av leietagerne har vært speidergrupper i Trøndelagsområdet, og
det er positivt med økt samarbeid med disse gruppene.
Nytt av året var ”leiren” som ble arrangert i august. Det var mange på DB den uka leiren
varte, enten hele tiden eller innom en eller flere dager. Et strålende vær og bra badevann
gjorde ikke uka mindre vellykket.
Det ble også gjort en del vedlikeholdsarbeid disse dagene. Kurbadet fikk hengelås, nye hyller
ble snekret, nytt kjøkkenskap ble påbegynt og nytt dobbelt gassbluss ble montert på
kjøkkenet.
Likevel er det noe som gjenstår. I løpet av året ble det oppdaget lekkasje rundt pipa, og denne
må fikses. Pipa må pusses, og vi må trolig gå til anskaffelse av nytt pipebeslag. Dette er for
øvrig noe som kan bli ganske kostbart.
Det har i løpet av året vært to dugnader (i tillegg til leir-uka). Vi har også i år fått lov til å
hugge ved i nærheten av hytta, og på vårens veddugnad ble mange trær felt. På høstens
veddugnad ble alt kuttet og kløyvet - det var for øvrig en utrolig bra arbeidsinnsats til tross for
utrolig dårlig/kaldt vær og ikke alt for mange folk.
Økonomisk går DB med et overskudd dette regnskapsåret. Men det betyr ikke at vi har veldig
god råd, for mye av pengene vil gå med til taktettingen. Mulig neste schæf må spørre styret
om å evt bruke litt av VV-fondet, for det kan bli kostbart og er helt nødvendig å få gjort.
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Årsmelding GibGobRL
Tradisjonelt har GibGobRL hatt ansvaret for utendørsaktivitetene i TSSG. Dette året har det
vært en del aktiviteter:
Søndag 20. januar: Skitur i bymarka
Torsdag 31. januar: Skiprepararering hos Stig og Solvor
1. – 3. februar: Koietur
1. – 3. mars: Snøhuletur
8. – 10. mars: Vinter-5-kamp på DB
Søndag 7. april: Pannekaker på Studenterhytta
Tirsdag 9. april: Grilling i bymarka
Tirsdag 23. april: Fikse sykkel
Torsdag 25. april: Sykkeltur
Onsdag 1. mai: Årsmøte i GibGobRL
Torsdag 12. september: Sykkeltur
20. – 22. september: Moskussafari
Torsdag 26. september: Grilling i Bymarka
11. – 13. oktober: Opptakstur
Tirsdag 15. oktober: Sykkeltur
Søndag 3. november: Tur til Studenterhytta
Arrangementene har hatt noe varierende oppmøte, alt fra ingen til 10-15. Spesielt synd var det
at det ikke var noen deltagere til årets vinter-5-kamp på DB, men vi forsøker igjen neste år å
få med roverene i kretsen.
Moskussafarien var også i år stor suksess med mange deltagere.
I tillegg til de overnevnte aktivitetene har gruppeleder vært på gruppeledersamling i nye SørTrøndelag krets.
Hilde
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Årsmelding TSSG Nytt
I løpet av året som gikk har TSSG Nytt hat to redaktører. Først Ola Strand og deretter Hedda
Vormeland. Det ble gitt ut et nummer etter forrige årsmøte, et julenummer. Og i løpet av
våren/sommeren 2002 har det kommet ut to nummer. Nummerene har tiltross mye studie
arbeid vært fyldige og flotte. (min mening, TSSG Nytt red.anm)
Layout messig har stilen fra forrige periode blitt videreført.
Framemaker er fortsatt blitt brukt, med de fordeler og rariteter dette fantastiske produkt
medfører for avisproduksjon. Fysisk trykking har foregått dels via Staencil kommiteen og dels
i ukjente korridorer dypt inne i Realfagsbygget. Denne utviklingen medfører en "lim
funksjon" i retning av "svært billig trykking". På reklamesiden har vi trykket de reklamene vi
har hatt tidligere, men det er uvisst om noen har oppfulgt dette med pengeinnkreving/inkasso
osv. Oppfølging av økonomien kan være lurt for arvtaker.
Avslutningsvis ønskes neste redaktør/redaktører lykke til.
Ola Strand (fra Tyskland)
Annen redaktør slutter seg til første redaktørs årsmelding, men vil tilføye at bruken av
FrameMaker kanskje bør revurderes. FM er ikke et spesielt godt program, og dessuten mindre
kjent for de fleste enn f.eks. Word. Det er før årsmøtet utgitt ett nummer av TSSG-nytt.
Interessen for bladet virker laber - det kommer ikke noe stoff "spontant" fra medlemmene. Jeg
tror at TSSG-nytt godt kunne brukes mer aktivt, både innad i gruppa og ved verving - kanskje
kunne vi laget et eget vervenummer over nyttår? Jeg kan forøvrig gjerne fortsette som
redaktør frem til sommeren, dersom det er ønskelig (men til sommeren er jeg ferdig med å
studere, og forlater antakeligvis byen).
Vennlig hilsen Hedda
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Årsmelding Redd Barna
Redd Barna har i år hatt to mødre; Solhild Stridsklev fra november 2001 - august 2002, og
Gry Seland fra september 2002 og fram til årsmøtet 2002. Det har hver måned blitt trukket
152 kroner fra Redd Barna-kontoen, 150 til Redd Barna og 2 kroner til Posten. Pr. i dag (12.
november 2002) er det 851 kroner på kontoen.

Årsmelding Visemor
Det har blitt arrangert to Visemøter (eit i januar hos Inger-Lise og eit i oktober hos Hilde),
men det har dessverre vore lite synging på begge. Men, på DB er det stadig synging på
kveldane, så dei ti eksemplara av Vise Versa II er stadig i bruk. Ei nyskaping av året var
Storband-kveld hos Hilde rett før påske. Det var kanskje ikkje like populært hos naboane, fire
blokkfløyter som spelar fire ulike songar (eller bare tutar) samtidig, tja, allsong er kanskje
betre?? Elles har salet av songbøker vore heller labert, men det dukkar av og til opp brev eller
mail ifrå folk som har sett boka og vil kjøpe den eller som vil ha fleire.
Inger-Lise Tangen
Visemor
Årsmelding Kugler & Kægler
Vårsemesteret var eit trist kapittel for Kugler & Kægler, nesten ingen møter og derfor dårleg
med både Laban og pizza. Men, i haust har det vore ein kjempeoppsving, mykje folk på alle
møter, nye titlar og nye pizza'er, og nye Laban-posar til Espen. Han har fått tre av seks Labanposar i år, elles har Hilde fått to og Frode ein.
Nye titlar som er delt ut:
Cand. Bowl. 27/8-02
24/9-02

Christian Arntzen

124 p

Simen Staff

124 p
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Oppdatert Labantopp er som følger

Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

Namn
Espen Berg
Tormod Ambli
ØyvindI Misje
Gry Sletten
Frode Seland
Andreas Heimdal
Guro Nereng
Gisle Myrseth
Hilde Lea Lein
Lars Atle Andersen

Labanrekord
224
210
208
198
187
176
171
169
167
167

Dato
28/3-00
24/9-96
17/3-93
27/4-99
27/11-01
18/3-93
29/9-98
30/11-93
25/2-97
21/1-93

# posar
25
10
4
1
2
5
1
1
6
2

Verv i året som har gått:
Bowler-on-top:

Inger-Lise Tangen

Kjeglefant:

Hilde Lea Lein

Banemester:

Inger-Lise Tangen

Kulelager:

Hilde Lea Lein

Strikevakt:

Inger-Lise Tangen

Kuli:

-

Småsparer:

-

Banemann:

-

Splitta personlighet: Inger-Lise Tangen

For Kuglær & Kægler
Inger-Lise Tangen
Strikevakt

5-02 Gjennomgang av revidert regnskap/6-02 Budsjett
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Regnskap og budsjett fra TSSG
Inntekter
Budsjett 01/02
Kontingent
Renter
Annonser
Stud.sos.mid DB
Stud.sos.mid. TSSG-Nytt
Diverse
Møter/turer
Sum inntekter

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

Regnskap 01/02 Budsjett 02/03
2550,00
42,34 100,00
0,00
3100,00
2000,00
100,00
0,00
7792,34

2000,00
500,00
8000,00
1000,001)
400,00
0,00
12000,00

Utgifter

Gib Gob RL
Papir, porto, gebyr
TSSG-Nytt
Stud.sos.mid. DB
Møter/turer
Høstens sprøeste
Diverse
Sum utgifter
Drift/årsresultat

Budsjett 01/02 Regnskap 01/02 Budsjett 02/03
400,00
0,00
350,00
150,00
119,00
150,00
3000,00
525,00
2000,00
7000,00
6100,002)
8000,00
1000,00
326,50
1000,00
300,00
0,00
1000,00
843,90
500,00
12850,00
7914,40
12000,00
0,00

-122,06

0,00

Merknader
1) Utgiftene ved TSSG-Nytt har vært mindre de siste årene, derfor er budsjettet redusert.
2) Stud.sos.midl. til DB består av 3100,- for i år og 3000,- fra i fjor.
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Regnskap og budsjett fra Duddelibu
Inntekter

Overnatting
Auksjon
Renter
Stud.sos.midler
Diverse 1)
Sum inntekter

Budsjett 01/02
6400,00
300,00
200,00
0,00
6900,00

Regnskap 01/02
7170,00
161,00
91,79
6100,00
40,00
13562,79

Budsjett 02/03
7100,00
100,00
100,00
8000,00
0,00
15300,00

Budsjett 01/02
1500,00
400,00
350,00
200,00
200,00
650,00
3400,00
200,00
6900,00

Regnskap 01/02
2445,00
70,50
943,00
2136,00
1305,00
100,50
3977,40
509,50
11486,90

Budsjett 02/03
1500,00
400,00
400,00
200,00
300,00
100,00
4100,00
300,00
8000,00
15300,00

Utgifter

Veddugnad 2)
Lys/lampedeler
Husgeråd/kjøkken
Utstyr/innbo3)
Brensel
Avgifter/gebyrer 4)
Forsikring/bygsling
Diverse
Prosjekter5)
Sum utgifter

Merknader:
1) Gaver
2) Betalt for ved i 2000 i tillegg til 2001
3) Materialer til div. snekring (bl.a. kjøkkenskap)
4) Renovasjonsavgift (694,40) ikke med her, men med under ”forsikring/bygsel”
5) Prosjektene for stud.sos.midler bør stå som egen post.
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Rekneskap fra Vise Versa

Overført ifrå forrige rekneskapsår
Sal VV1 og VV2
Renter
Gebyr
Overført TSSG-Nytt1
Overført til neste rekneskapsår
Resultat, 07.11.02

Inn
35 459.38
290.00
1 206.80

Ut

30.00
500.00
36 426.18
+ 966.80

Merknader:
1) Annonseinntekter frå Fokus Bank som kom inn på VV-kontoen 03.05.00, men som ikkje er
overført vidare før i 07.11.02.

Totalstatus for TSSG
Eiendeler
Kasse TSSG
Postgirokonto TSSG
Bankkonto TSSG
Kasse DB
Bankkonto DB
Sum eiendeler

29.10.01
06.11.02
1603,00 1392,50
5831,88
5743,44
2444,73
2444,73
453,50
3585,50
6432,07
1224,18
14600,85
16554,68

Bundne eiendeler
Tskjorter
VVfond
Sangbøker
DB+BB
Sum bundne eiendeler

29.10.01
06.11.02
770,00 770,00
35459,38
36426,18
13000,00
12750,00
550700,00
586500,00
599929,38
636446,18

Gjeld
Egenkapital

0,00
0,00
614530,23 653000,86

Revidert og godkjent av revisor
____________/_________________________________
dato

Frode Seland
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Medlemsliste pr. 6. november 2002
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret
om du ønsker den fullstendige årsmeldinga.]
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