Årsmelding for
TSSG

2002 - 2003

Innkalling til årsmøte i TSSG
Årsmøtet finner sted torsdag 13.november 2003 kl.19.00.
Det avholdes i rom R6 i Realfagsbygget på Gløshaugen
(det samme rommet som intromøtet var i i år).
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag
11. november.
Saksliste:
Sak 1-03. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-03. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3-03. Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor
Sak 4-03. Gjennomgang av årsmeldingen
Sak 5-03. Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 6-03. Gjennomgang av budsjett
Sak 7-03. Valg, primært av:
1. Leder
2. 3 styremedlemmer
3. Redaktør
4. Hytteschæf
5. Redd Barna-mor
6. Revisor
7. Visemor
Sak 8-03. Leirbålskapper for TSSG’ere
Sak 9-03. Duddelibu – 40 år
Sak 10-03. Eventuelt
Etter valget vil det bli en pause, med enkel bevertning.
Etter selve årsmøtet vil det bli opptak av nye TSSG’ere.
Disse må huske å ta med et knapphull.
Schæfen eller stedfortreder vil holde auksjon over gjenglemte saker og ting fra DB.

Rolf Sigvart Lein
Kasserer

3-03 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.

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.

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. 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.

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

3-03 Referat fra årsmøtet i TSSG
Tid: 14.november 2002 19:00-21:16
Sted: Realfagbygget R6
Sak 1- 02: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon
Til stede: Fredrik Arnesen
Hilde Lea Lein
Stig Mjaaland
Rolf Sigvart Lein
Inger-Lise Tangen
Tone Hotvedt
Espen Berg
Frode Seland
Hedda Vormland
Gry Seland
Sak 2- 02: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Hilde Lea Lein
Referent: Espen Berg
Begge valgt ved akklamasjon
Sak 3- 02: Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor
Godkjent
Sak 4- 02: Gjennomgang av årsmeldingen
4.1 Årsmelding TSSG
• Fredrik stilte spørsmål om "hva er geitos". Sigvart oppklarte dette ved å si at "når
man legger geitost på plata kommer det os", altså geitos.
• Sykkelturen 12 september ble flyttet til 13.september.
• Hilde stilte spørsmål om TSSG og GibGob RL sine årsmeldinger skal separeres helt
siden de fleste GibGob-arrangementene også står i årsmelding fra TSSG. Etter litt
diskusjon ble det enighet om å la det være som det er siden det ikke går klart frem
hva som er TSSG- og hva som er GibGob-arrangement.
4.2 Årsmelding DB
4.3 Årsmelding GibGob RL
• Opptaksturen ble avlyst på grunn av manglende påmelding.
4.4 Årsmelding TSSG-Nytt
• Redaktøren etterlyser mer engasjement fra medlemmene. Stig etterlyser/foreslår å
opprette en redaksjon som før. Dette var flere enige i at var en god ide. Redaktøren
følger opp.
4.5 Årsmelding Redd Barna-mor
4.6 Årsmelding Visemor
• Stig etterlyser sang på visemøtene. Dette skal det gjøres noe med!
4.7 Årsmelding Kugler & Kægler
• Årsmøte i K&K ble utsatt en gang på grunn av labert oppmøte. Ved neste forsøk kom
det like mange/få. Årsmøtet ble da gjennomført.
Sak 5- 02: Gjennomgang av revidert regnskap

5.1 Regnskap TSSG
• Hilde spør om postene "Diverse inntekter/utgifter". Sigvart leser opp det som inngår
her fra regnskapsboka.
5.2 Regnskap Duddelibu
• Kommentar: Diverse inn/ut på DB kommer fra gaver.
"Diverse inntekter" kommer av at det er betalt inn for mye for overnattinger.
"Diverse utgifter" kommer av gave til DB fra Schæfen.
Posten "Brensel" er mye høyere enn budsjettert. Dette på grunn av at det er kjøpt inn
gassbeholder.
5.3 Rekneskap Vise Versa
• OK!
5.4 Regnskap Redd Barna-mor
• Mangler!
5.5 Totalstatus TSSG
• Frode foreslår å skrive ned T-skjortene med 20% av nåværende utsalgspris hvert år
fremover.
• Inger-Lise foreslår å skrive den gjenværende beholdning til 0. Nye T-skjorter
nedskrives ikke automatisk.
• Det ble vedtatt at den gjenværende beholdningen av T-skjorter skal skrives til 0, men
selges til vanlig pris.
Sak 6- 02: Budsjett
6.1 Budsjett TSSG
• Det brukes lite penger til TSSG-Nytt. Hilde foreslår å kjøpe inn en god stiftemaskin
til TSSG-Nytt for å kunne stifte brettede A4-ark på midten.
• Dette blir godkjent og Redaktør ordner dette.
6.2 BudsjettDuddelibu
• Frode foreslår å øke posten "Brensel" for å kunne kjøpe enda en gasstank.
• Godkjent.
Sak 7- 02: Valg
Leder:
Christian Arntzen
Styremedlemmer:
Fredrik Arnesen
Rolf Sigvart Lein
Tone Hotvedt
Alle valgt ved akklamasjon
Redaktør:
Hedda Vormland (vår)
Hilde Lea Lein (høst)
Redaksjon:
Stig Mjaaland (og andre som måtte føle for det)
Alle valgt ved akklamasjon

Hytteschæf:
Frode Seland valgt ved akklamasjon
Redd Barna-mor:
Gry Seland valgt ved akklamasjon
Revisor:
Hilde Lea Lein valgt ved akklamasjon
Visefar:
Espen Berg valgt ved akklamasjon
Valgkommite:
Fredrik Arnesen
Tone Hotvedt
Rolf Sigvart Lein
Alle valgt ved akklamasjon
Sak 8- 02: Eventuelt
8.1 Frode foreslår å legge Duddelibu under koienettet. Avslått!
8.2 Espen har ansvar for 2m dyp snø på DB.
8.3 Sigvart opplyser om at han har en skive med prim...
8.4 Eternittplatene ved DB skal leveres på forskriftsmessig måte. Dette koster mye penger
(uvisst hvor mye) og dette skal hentes fra VV-fondet.
8.5 Status på vei over myra ved DB er uvisst.
Espen (referent)

4 – 03 Gjennomgang av årsmeldingene
Årsmelding TSSG
Første halvår av 2003 var det stort sett bare et møte i uka. Antallet som har vært på møtene
var heller ikke alltid så stort, det var en del møter kun arrangøren møtte opp på. Dette er ikke
noe nytt fenomen, men det var flere enn vanlig i løpet av vårsemesteret 2003. Det er fortsatt
bra oppmøte på en del av møtene, som for eksempel Pils&Pizza, Kugler&Kægler.
I høst har vi blitt mange flere, noe som er kjempefint. Som følge av det har også oppmøte gått
drastisk opp. I vår ble oppmøte på 4 TSSG’ere på et møte regnet som bra. I høst har det knapt
vært et møte med så få TSSG’ere tilstede.
November
Torsdag 21.
Aking og kakao hos Inger-Lise, ingen snø, men bra med kakao.
Tirsdag 26. Kugler & Kægler
Vi lekte oss på Centrum bowling og spiste pizza etterpå.
Desember
Torsdag 5. Gløgg & Pepperkaker
Vi møttes og koste oss med pepperkaker hos Solvor og Stig, nam nam…
Januar
Tirsdag 14.
Et visemøte hos visefar, det var tre- fire som møtte opp. Vi hadde det koselig, snakket,
spiste litt og så litt på TV, ingen synging.
18. - 20. DB-tur
Ingen husker om det var tur, men om det var, var det sikkert hyggelig.
Tirsdag 21. Kultur & Kafe
Vi var å så Ringenes herre. Alle var enige om at det var en fin tur.
Torsdag 23. Spillkveld.
Hedda holdt møte vi var tre, fire som kom og spilte TP
Tirsdag 28. Kuglær & Kægler på Centrum Bowling
Vi kom og spilte noen runder, spiste pizza og gikk hjem.
Torsdag 30. Pils & Pizza hos Hilde og Sigvart
God mat som vanlig.
Februar
30. – 2. Koietur
Var vi på tur tro???
Tirsdag 4. Fondue & Rødsprit
Mange kom og ble tilslutt mette på kjøttfondue og kvalme på sjokoladevarianten.

Torsdag 6. Skipreparering
Vi gjorde et nytt forsøk med preparing, Sigvart var innom uten ski!!!!
Tirsdag 11. Kaffe, is & sladder hos Christian
Mange kom slik at det var få som kunne bli sladret om men vi kunne snakke om oss
selv istedenfor.
Torsdag 13. Anaboler & Kakao
Altfor lite snø så det ble ingen aking.
Bursdagstur
Bra oppmøte, mye mat og god brannkake
Tirsdag 18. Vold & Video
Vi så vel en film???
Torsdag 20. Reker & Hvitvin
Reker ble spist når de skal være de beste
Tirsdag 25. Kugler & Kægler
Vi kjempet mot de hvite pinnene.
Torsdag 27. Plaskemøte
Vi plasket rundt og koste oss en liten gruppe på to-tre stykker.
Mars
1. – 2. Bymarkatur ble avlyst…..
Tirsdag 4. Karsk & Mattis
Guro åpnet døren etter 21.00, kun Sigvart møtte opp. Lite spilling, men mye
banankake…..
Torsdag 7. Melk og muffins møte hos Christian som ikke ble noe av…
7. – 9. Forberedelser til V5K.
Vi bygde opp en del hindre, ellers bra tur.
Tirsdag 11. Globetrotter & Rødvin.
Masse bilder fra Thailand, mindre rødvin.
14. – 16. Vinter 5-kamp
Ble avlyst, ingen påmeldte fra kretsen.
Tirsdag 18. Nok et visemøte hos visefar
Med ca. fire stykker som ikke sang så veldig mye, men det var vel en kake der tro ???
Torsdag 21. Knallkveld på kjemi avlyst pga. dårlig påmelding.
Tirsdag 25. Kugler & Kægler
Bowling, laban og pizza, behøver vi si noe mer……

Torsdag 27. Kultur & Kafe
Vi skulle på teater, men endte vel på kino pga lite tilbud.
Lørdag 29. Pannekakemiddag på Studenterhytta
Det hadde vært gourmet kveld dagen før og restene var gode de også…
April
Tirsdag 1. Aprilsnarrjakten var vel heller liten….
4. – 6. Veddugnad
Vi hogget ved, ikke altfor mange folk, men god fangst
Tirsdag 8. Påskemøte
Få oppmøtte, men marsipan ble laget.
Torsdag 24. Noen heldige sykler ble pusset.
25. – 27. Gourmettur til DB
Ble avlyst.
Tirsdag 29. Kugler & Kægler
Vi slo ned kægle etter kægle og spiste pizza.
Mai
Torsdag 1. Årsmøte Gib Gob
Vi flyttet det fra Kuhaugen til verandaen til Espen og Tone. Hilde ble Roverleder, det
snødde og regnet og vi trakk inn i varmen.
Tirsdag 6. Pils & Pizza avlyst grunnet at vertsskapet var på ferie og på flyttefot.
Tirsdag 13. Is ved festningen
En liten gjeng spiste is og koste seg….
16. – 18. Snøhetta tur
Ingen påmeldte så derfor ingen tur
Tirsdag 20. Vi møtte opp for her var det kake å få.
Torsdag 22. Sykkeltur
Syklet vi?????
Tirsdag 27. Kugler & Kægler
En liten gjeng hadde det gøy…
Juni
29. – 1. Lang-tur med pensjonister
Ingen pensjonister - ingen tur…
Lørdag 7. Solvor og Stig giftet seg i Koldbrandstad Stavkirke, en liten kirke i skogen

August
1. – 9. Kretsleir med Sør-Trøndelag krets
5 TSSG’ere var med på Karolinerleiren i Tydal. Vi hadde ansvaret for haiken. Morsom
leir, tiltross for skiftende vær. Trønderne er faktisk hyggelige… J
16. – 17. Bærtur
Ingen i byen som hadde mulighet, men det var nok mye bær
Tirsdag 26. Intromøte
Vi møttes og viste oss frem til 11 nye.
29. – 31. Introtur.
Vi hadde introtur med mange nye med veldig bra tur.
Tirsdag 2. Pils & Pizza
Vi møttes hos Hilde og Sigvart og spiste mange gode pizzaer, bra oppmøte
Torsdag 4. Karsk & Mattis
Ingen hadde kortstokk, man så Detektor istedenfor.
Tirsdag 9. Orientering
Tre stykker orienterte
Lørdag 13. Pannekaker på Studenterhytta
5 – 6 TSSG’ere tok trikken til Lian, var en tur innom Gråkallen og spiste mange
pannekaker etterpå
Tirsdag 16. Kinomøte
Vi kom og så på en film, hva vi så? Nei si det…
19. – 21. Vedugnad
Vi hogget og hogget, enkelte kom kun for å leke med motorsagen…
Torsdag 25. Kugler & Kægler
Vi prøvde en ny dag, Torsdag i stedenfor Tirsdag. Vi spilte på baner
Tirsdag 30. Sykkeltur
Arrangøren kunne ikke, men Stig syklet allikevel
Oktober
Torsdag 2. Visemøte
8 oppmøtte, lite sang, mye prat.
4. – 5. Opptakstur
Avlyst pga tidsmangel og få påmeldte
Torsdag 9. Vold & Video
En voldsfilm ble leid. Vi var en større gjeng så den

Tirsdag 14. Fondue & Rødsprit hos Sigvart.
Mange møtte opp og stekte mat i olje. Avsluttet med smågodt og frukt i flytende
sjokolade.
Torsdag 16. 9 TSSG’ere var på Samfundet og så Glasur. UKA03 revyen. Veldig bra.
17. – 19. TOSSGIADE-tur til Duddelibu.
Ny variant, men det gikk da bra for det. Snødde hele helgen, 5 cm snø ble liggende.
Tirsdag 21. Grilling i Bymarka.
Tone viste vei til grillplass for 5 TSSG’ere og dro så hjem igjen. De 5 fikk fyr på bålet
og rakk å grille før det sloknet. Dro hjem når det ble kaldt.
Torsdag 23. Besøk på Nidar sjokoladefabrikk
Hilde organiserte tur til sjokoladefabrikken og 13 TSSG’ere og 1 professor var med.
Tirsdag 28. Ludoklubben SEX.
4 TSSG’ere spilte ludo i 2,5 timer, ble aldri ferdig og gul vant med
slemmefaktor = 1,75. Mange store tårn.
Torsdag 30. Kugler & Kægler
8 TSSG’ere drepte mange kægler og spiste 3 store pizzaer.
November
Tirsdag 4. Pizza & Video på AHS.
7 TSSG’ere så en dårlig versjon av Ringenes Herre, To Tårn som var lastet ned fra
internett.
Styret
Årsmelding Duddelibu
Det siste året har det ikke skjedd store endringer på DB.
Antall overnattinger har økt mest på grunn av økning i utleie. Antall overnattinger på
studentspeiderturer har også gått noe opp siden fjoråret, noe som er positivt. Forøvrig må
målet være å øke dette ytterlige neste år.
Speidergruppene i Trøndelagsområdet begynner å få øynene opp for DB og området rundt.
Dette har ført til stadig hyppigere utleie og flere penger i en slunken DB kasse.
I fjorårets årsmelding ble det foreslått å skaffe nytt pipebeslag ettersom det er oppdaget
lekkasje rundt pipa. Det har ikke blitt gjort noe med taktekkingen i løpet av siste året, men det
anbefales sterkt at neste schæf iverksetter dette prosjektet. Det er tidkrevende og kostbart og
det anbefales å sette opp minst en dugnadstur med taktekking som formål. Dersom det ikke
kommer stud. sosiale midler kommende år kan det vurderes å spørre om å få bruke litt av VVfondet.
Det har vært to dugnader i løpet av det siste året. Igjen har vi fått lov til å hugge ved i området

rundt hytta. På vårens veddugnad snødde det godt og trefellingen/bæringen ble vanskelig.
Men til tross for håndsag og snø ble det felt flere trær enn vi skulle trodd. Under høstens
veddugnad hadde vi tilgang til to motorsager og det ble derfor fellt flere trær i tillegg til
opphugging av vårens fangst. Det er forstatt en del skog igjen i området rundt hytta og det bør
være mulig å få tillatelse til å felle trær i dette området neste år også.
Vedlikeholdsarbeidet som kreves er både tidkrevende og kostbart. Ingen stud.sosiale midler
førte til et lite underskudd i årets regnskap til tross for økte overnattingsinntekter.

Årsmelding GibGob RL
Tradisjonelt har GibGobRL hatt ansvaret for utendørsaktivitetene i TSSG. Dette året har det
vært en god del aktiviteter, gjengitt i årsmeldinga til TSSG. Det har for øvrig ikke vært det
store skillet mellom GibGob- og TSSG-arrangementer, i og med at enkeltpersoner har hatt
ansvaret for de fleste arrangementene.
Arrangementene har hatt noe varierende oppmøte, alt fra ingen til 10-15. Synd var det at det
igjen ikke var noen deltagere til årets vinter-5-kamp på DB, men vi forsøker igjen neste år å få
med roverne i kretsen.
I sommer var vi også en gjeng som var med på Sør-Trøndelags kretsleir i Tydal. Det var artig
å bli kjent med mange av andre ledere/rovere i kretsen.
Hilde
Årsmelding TSSG-Nytt
Siden sist årsmøte har det bare kommet ut to nummer av blekka, et vanlig nummer og en
verveutgave. Mye av grunnen til at det ikke har kommet ut flere blader skyldes lite tid for
både vår-redaktøren og høst-redaktøren. Men det har også vært ganske laber interesse for å få
i stand utgivelser; det kommer ikke noe stoff "spontant" fra medlemmene. Vi er helt
avhengige av å få hjelp av medlemmene for å klare å fylle sidene.
Trykking av avisa har vært gjort på enklest og billigst mulig måte, til dels i sene nattetimer og
i mørke ganger på Gløshaugen. I året som kommer vil trykkeutgiftene naturlig nok bli høyere
enn de har vært til nå, og dette bør det tas høyde for i neste års budsjett.
Reklame i avisa bør det jobbes med i året som kommer. Vi har hatt noen faste bidragsytere i
den siste tida, men oppfølginga av disse kunne det vært jobbet mer med.
Sittende redaktør har ambisjoner om å få ut et TSSG-nytt Julespesial før jul. Alle
medlemmene oppfordres til å komme med stoff!
Tilslutt vil jeg ønske neste redaktør lykke til!
Hilde

Årsmelding Redd Barna
Redd Barna mor i år har bestått av en person, I fjor var det 2 Redd Barna mødre, en det første
halvåret, og en det neste. Disse har ennå ikke klart å bytte kontoansvaret for kontoen, derfor
har vi ikke oversikt over inn- og utbeløp, samt saldo på kontoen. Årets siste kontoutskrifter er
på vei til byen med snail-mail, men har i skrivende stund ikke kommet. Årets Redd Barna mor
har satt inn penger på kontoen slik at det alltid har vært nok der.
Redd Barna mor oppfordrer alle TSSG’ere til å betale litt innimellom til denne kontoen.
Kontonummeret er:
Det anbefales å velge kun en Redd Barna mor for neste år også.
For Redd Barna mor, Tone
Årsmelding Visefar
Det har blitt arrangert ett visemøte det siste året og det var 2. oktober. Det var egentlig et
visemøte 14. januar også, men det ble det ikke noe av. Det ble solgt 12 Vise Versa 2 på
Karolinerleiren og 3 på visemøtet 2. oktober. Det ble etterhvert også litt synging på visemøtet.
Det er også solgt 2 T-skjorter. Økonomisk har Vise Versa-fondet det fortreffelig. Det
anbefales å få trykket opp et nytt arsenal med T-skjorter. Lageret med Vise Versa 2 er lettere
distribuert. Det anbefales å sentralisere dette for å få kontroll på antallet!
Espen Berg
Visefar
Årsmelding Kugler & Kægler
Hvor ble dette året av???? Tiden må ha hoppet over ett år! Vi mangler referat og utskrifter fra
dette året. ”Noen” har sikkert tatt vare på de. De to siste møtene har gitt følgende nye
utmerkelser:
Karine
Olav
Olav

Cand. Bowl
Cand. Bowl
Punsj Bowl

108 poeng
120 poeng

Kanskje er det også flere? Diplom kommer snart.
Verv i året som har gått:
Bowler-on-top:
Tone Hotvedt
Kjeglefant:
Espen Berg
Banemester:
Hilde Lea Lein
Kulelager:
Espen Berg
Strikevakt:
Gry Seland
Kuli:
Småsparer:
Banemann:
Splitta personlighet: Espen Berg
Årsmøte i Kugler & Kægler blir som alltid avholdt på første Kugler & Kægler møte etter
TSSG sitt årsmøte.

Labantoppen fra i fjor blir oppdatert når de bortkomne referater blir funnet. Sannsynligheten
for at Espen leder fremdeles er stor.
For Strikevakt, Tone
Årsmelding Kultur & Kafe
Det er blitt avholdt flere kinoturer i år, det har også blitt snakket om å dra på konsert og teater
men dette har ikke blitt noe av. Neste år kan vi jo gjøre et forsøk på å fa det til. I tillegg har
det blitt lite kafeturer, det er jo også noe en kan jobbe mere med.
Tone
Årsmelding Ludoklubben SEX
Det har det siste året kun blitt holdt et ludomøte med fire spillere. Det var bra aktivitet og
mange tårn ble veltet. Det virker som det er interesse for et og annet møte og undertegnede
anbefaler at det fremdeles avholdes møter. Det har også blitt snakket om å spille på tur.
Tone

5-03 Gjennomgang av revidert regnskap og 6-03 Budsjett
Regnskap og budsjett fra TSSG
Inntekter
Budsjett 02/03
Kontingent
Renter
Annonser
Stud.sos.mid DB
Stud.sos.mid. TSSG-Nytt
Diverse
Møter/turer
Sum inntekter

2000,00
100,00
500,00
8000,00
1000,00
400,00
0,00
12000,00

Regnskap 02/03 Budsjett 03/04
1875,00
2500,00
251,861) 50,00
500,00
500,00
0,00
8000,00
0,00
1000,00
203,56
300,00
0,00
0,00
2830,42
12350,00

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

Budsjett 02/03 Regnskap 02/03 Budsjett 03/04
350,00
0,00
450,00
150,00
45,00
100,00
2000,00
0,00
2500,00
8000,00
0,00
8000,00
1000,00
0,00
800,00
500,00
318,00
500,00
12000,00
363,00
12350,00
0,00

2467,42

0,00

Merknader
1) Renteinntektene i år er såpass høye fordi vi har tatt med renteinntekter også for 2001 fra en
bankkonto i SpareBanken 1 Midt-Norge.
Jeg regner med at renteinntektene vil gå ned til neste år pga. lav rente i markedet

Regnskap og budsjett fra Duddelibu
Inntekter
Overnatting
Auksjon
Renter
Stud.sos.midler
Diverse (inkl. gaver)
Sum inntekter

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

Regnskap 02/03
7400,00(1a,b)
0,00
116,77
0,00
0,00
7516,77

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

Regnskap 02/03
857,00
330,00
847,40
0,00
1208,55(3)
72,50
4461,20
944,01(4)
8720,66

Budsjett 03/04
8000,00
0,00
100,00
8000,00
0,00
16100,00

Utgifter
Veddugnad (2)
Lys/lampedeler
Husgeråd/kjøkken
Utstyr/innbo
Brensel
Avgifter/gebyrer
Forsikring/bygsel
Diverse
Prosjekter (5)
Sum utgifter

Budsjett 03/04
1800,00
400,00
500,00
200,00
300,00
100,00
4500,00
300,00
8000,00
16100,00

Merknader
(1a)
(1b)
(2)
(3)
(4)
(5)

For sen innbetaling av leietaker fører til ekstra inntekt neste regnskapsperiode
Frastjålet overnattingspenger for bursdagsturen 2003.
Ikke betalt ved for 2002 og 2003
Innkjøp av ekstra propanflaske til gasskomfyren
Fjerning av asbestplater
Ingen stud sosiale midler tildelt DB 2002/03, bør søke samme beløp kommende
periode for taktekking og øvrige prosjekter

Regnskap fra Vise Versa
Overført ifrå forrige regnskapsår
Renter
Salg VV2 og T-skjorter
Overført til neste regnskapsår
Resultat, 06.11.03

Inn
36 426,18
1 135,18
900,00

Ut

38 461,36
+ 2 035,80

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

06.11.02
07.11.03
1392,50 1404,50
5831,88
10732,03
2444,73
0,00
453,50
553,50
6432,07
5127,48
16554,68
17817,51

Bundne eiendeler
Tskjorter
VVfond
Sangbøker
Duddelibu
Baddelibu1)
Sum bundne eiendeler

06.11.02
07.11.03
770,00 0,00
36426,18
38461,36
12750,00
12000,00
586500,00
622300,00
96500,00
102400,00
732946,18
775161,36

Gjeld
Egenkapital

0,00
0,00
749500,86 792978,87

Merknader
1) Tidligere har bare verdien for Duddelibu stått oppført, men da under DB+BB. Når jeg
ringte til If forsikring i dag, fant jeg ut at den summen som var oppført i tabellen under
DB+BB, egentlig bare gjaldt DB sin verdi. Har derfor rettet på det.

Revisors kommentar:
Dette året, og også forrige året, har det skjedd at kontoutskrifter har forsvunnet. Dette ser ut
som skyldes at kontoene har hatt innehavers adresse og dermed har kontoutskriftene blitt
sendt hjem til den enkelte.
Når nye personer har overtatt kontoene, har ikke alle vært like flinke til å oppdatere
navn/adressene og hvem som skal ha disposisjonsrett til kontoene. Avtroppende kasserer har i
noen tilfeller ikke vært like flink til å ta vare på utskrifter som har kommet og gi disse videre.
Fra en revisors ståsted er dette ikke akseptabelt. Det blir feil å måtte regne seg fram til hvor
mye penger som har gått inn eller ut av kontoene.
Foreslår at alle kontoene heretter har adresse til TSSG's egen postboks (Stud.post 229, 7491
Trondheim) og ikke hjem til enkelte. Det blir kanskje litt mer upraktisk, men alle brevene
kommer iallfall til et sted og slipper å forsvinne ved bytte av kasserer. Foreslår også at alle
kontoene må ha skiftet disposisjons-person innen nyttår etter hvert årsmøte.
Regnskapet til Redd Barna mangler, og er derfor ikke revidert. Dette må snarest gjøres opp og
leveres revisor, og senest innen nyttår.

7 – 03 Valg
1. Leder i TSSG
2. 3 styremedlemmer (sekretær, kasserer og nestleder)
3. Redaktør i TSSG-Nytt
4. Hytteschæf
5. Redd Barna-mor
6. Revisor
7. Visefar(-mor)

8 – 03 Leirbålskapper for TSSG’ere
Noen som har noen gode ideer til hvordan vi skal lage TSSG sine leirbålskapper?
Kort diskusjon.

9 – 03 Duddelibu – 40 år
Skal vi gjøre noe ekstra ut av det?
Eller skal vi la det gå forbi i stillhet?
Noen som har noen tanker?

10 – 03 Eventuelt

Medlemsliste TSSG pr. 07.11.03
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du ønsker den fullstendige årsmeldinga.]

