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Innkalling til årsmøte i TSSG
Praktisk informasjon
Årsmøtet finner sted i R4 i Realfagsbygget på Gløshaugen torsdag
10. november 2005 klokken 19.00.
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest
mandag 31. oktober.
Det blir enkel bevertning underveis.
Etter årsmøtet er det opptak av nye TSSGere, disse må huske å ha
med et knapphull.
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Yvonne Olsen
Jon Martin Harstad Bakken
Steinar Hagen
Erlend Klakegg Bergheim
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3-05 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) Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer.
I styret bør flere studiesteder og begge kjønn være
representert.
b) 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.
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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
På årsmøtet velges leder og 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 bør ha vært i
det foregående styret. I tilfelle et av styremedlemmene
frafaller, velges et nytt styremedlem.
B. Valgkomite.
1) Valgkomite velges på årsmøtet.
2) Komiteen består av minst to medlemmer.
3) Komiteen står for administrasjon av alle valg.
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.
9. Statuttene kan bare forandres på årsmøtet og ekstraordinær
generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3 flertall. Minst
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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.
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3-05 Referat fra årsmøtet i TSSG
R4, Realfagsbygget, Gløshaugen
Tilstede:
Rolf Sigvart Lea Lein
Håvard Otto
Heidi Borghild Helgå
Erlend Klakegg Bergheim
Espen Dyrnes Gjerp (II)
Ingrid Skistad
Jon Martin Harstad Bakken
Frode Seland
Steinar Hagen
Espen Berg
Sak 1, Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon
Sak 2, Valg av ordstyrer og referent
Forslag fra salen, Rolf Sigvart Lea Lein som ordstyrer, Steinar Hagen
som referent. Godkjent ved akklamasjon.
Sak 3, Årsmeldinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heidi syntes referatet fra i fjor var usaklig.
Ingrid stilte spørsmål ved hva punkt 5 på årsmeldingen var.
Første avsnitt strøket grunnet ”copy paste” fra fjoråret.
Steinar arrangerte Harrytur 24. januar i stedet for Heidi.
29. januar. Det heter ”henne” i stedet for ”hun”. På dette
møtet så vi for øvrig filmen ”Robin Hood”.
Steinar var påmeldt, men det var dårlig vær på Hjerkinn.
Espen II dro på roverstevnet.
Jon Martin syntes ordlyden i årsmeldingen var destruktiv.
Nidarbesøk 9. september manglet.
Tur til månen manglet.
4-spann møtet på Tempe mangler.
4-spann møtet burde vært eget punkt.
Speidermøtet med førstehjelp som tema sammen med Kattem
mangler.
Håvard poengterte at mange arrangementer hadde lite eller
dårlig oppmøte.
Ingrid stilte spørsmål med hvorfor det har kommet så lite
penger inn på kontoen til Redd Barna. Sigvart gav svar.
Heidi mente at speidermøtene (friluftsmøter av ulike slag) bør
ha en egen årsmelding.
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Sak 5, Økonomi
Mye diskusjon om hvorvidt det er fornuftig å budsjettere med 50%
økning i medlemstallet. Det ble avgjort å la det stå slik det står nå.
Frode mente at gave ikke burde vært ført som en nota til budsjettet.
Forslag fra Frode ble vedtatt, og gaven blir ført inn som et punk
etter drift/årsresultat.
Regnskapet ble godkjent.
Sak 6, Valg
1
Leder
2
3 styremedlemmer
3
4
5
6
7

Hytteschæf
Redaktør
Reddbarna-far
Revisor
Visefar

Yvonne
Jon Martin
Erlend
Steinar
Espen II
Heidi
Sigvart
Frode
Sigvart

Alle ble valgt ved akklamasjon.
Sak 8, Eventuelt
•
•
•
•
•

Espen har ansvaret for 2m snø på DB.
Møtet hvor styret planlegger neste termin, bør være åpent og
annonsert over mail på forhånd. Alle bør foreslå hvilke møter
de vil at skal være/vil stå ansvarlig for.
Det trykkes opp nye T-skjorter (100 stk).
Vi henstiller styret om å få trykket opp et merke.
Erlend foreslått som webmaster.

Steinar Hagen, referent.
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4-05 Gjennomgang av årsmeldinger
Årsmelding TSSG
Under forrige årsmøte ble det vedtatt at man ønsket å øke
medlemsmassen med 10 personer, noe man ikke har oppnådd,
MEN dagens medlemsmasse består av et større antall aktive
medlemmer enn hva man hadde på forrige årsmøte. Vi skal være
fornøyd med den rekrutteringen vi klarte i høst.
I vår ble det brukt tid og hodebry på å skrive søknad til Sit Tapir om
støtte, noe som resulterte i 5000 trillende, blanke, oppbrukbare
norske kroner som skal brukes til bla. hytta (i form av laken og
tjære), og det blir også brukt noe ellers i arbeidet.
November 2004
12.-14.,Tur til (første) snøen
Den tror vi ble avlyst.
Tirs. 16., Stjernemøte
Den tror vi ble avlyst.
Tors. 18., Fondue & rødsprit
Det var trivelig. 3 internasjonale representanter møtte her.
Tirs. 23., Kaffe, is & sladder
Tone og Espen adopterte dette møtet. De hadde det sikkert
trivelig sammen.
Desember 2004
Ons. 1., Gløgg & Pepperkaker
Det ble laget både gløgg og pepperkaker, og antall oppmøtte
kan telles på minst en hånd.
Januar 2005
Tors. 13., Flaskebob med spritflaske
Utgikk. Grunn: Erlend
Tirs. 18., TP & kafé
Steinar tror dette gikk bra. Yvonne tror vi var 10-12. Jon Martin
tror ingenting da han ikke har bilder i arkivet sitt.
Tors. 20., Rutsje og plaskemøte
Jon Martin og Erlend fikk seg en dukk. Erlend slo Jon Martin i
flekking av juleflesk. Jon Martin tok igjen ved å skli ned sklien
raskest.
Tirs. 25., Årsmøte kugler og kægler
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Yvonne har sine tvil om at dette ble noe av.
28.-30., Gammetur
Det ble utetur i Bymarka, arrangør (Jon Martin) måtte melde
pass grunnet sykdom. Klisterføre, mye vind og regn, men
Steinar lever fortsatt.
Februar 2005
Tirs. 01., Vold&Video
Ingen husker noe fra dette møtet. Hmmm …
Tors. 03., Praktisk viten
Vi var da noen som samlet oss hos Yvonne og laget tidenes
nusseligste rødsprit-brennere. Yvonne: ”Øøøøh:D”
Tirs. 08., Klinemøte
Lite klining, mye samme kjønn.
Tors. 10., Praktisk viten
Vi laget luftballonger og testet våre nusselige rødspritbrennere.
Tirs. 15., Pils & pizza
Møte hos Erlend som kommer til å bli husket i det uendelige
da dette var første møtet hvor karamellsaus ble testet. Jon
Martin og Ingrid fikk seg en fin tur ned Byåsen.
18.-20., Bursdagstur
Endelig var dagen her igjen. Hytta kan stolt vise frem sitt nye
termometer.
Tirs. 22., Kugler og kægler
Yvonne tviler, igjen, på at dette ble noe av.
Tors. 24., Symøte
Styret vedtar at det kanskje ble gjort noe dette møtet. *dunk*
Mars 2005
Tirs. 01., Vold & video
Undergangsfilmen. Jon Martin virker veldig oppglød når vi
prater om den.
Tors. 03., Skitur og grilling i Bymarka
Vi tror det var lite snø i Bymarka denne dagen.
Tirs. 08., Leirplanlegging
Utrolig nok gjorde vi noe på dette møtet. Det ble snakket om
nettkafé på leiren. Erlend satte ikke i gang denne diskusjonen.
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11.-13., Vinter 5-kamp
Se punkt under GobGob RL.
Tirs. 15., Viser, vafler & vin
Hilde stilte med vafler, det ble synging med en gitar, og Jon
Martin fikk i seg årgangsvin.
Tors. 17., Spikke & grillemøte
Jon Martin har et kryss i kalenderen sin på denne dagen, og vi
regner med, etter litt diskusjon, at det betyr at det ikke
skjedde noe denne dagen.
Lør. 19., Harrytur
Steinar var på påskeferie, og kunne derfor ikke arrangere
denne turen da heller ikke andre kunne møte.
Tirs. 29., Marsipanmøte
Utgikk da arrangør var på påskeferie. Styret må planlegge
denne bedre neste gang.
April 2005
01.-03., Speidertur
Tur til Kattem sin speiderhytte. 4 personer reiste opp lørdag,
og søndag hadde de veddugnad for Kattem etter en fantastisk
eksepsjonell 5-retters middag. Vi hilste også på lamaen
Martin.
Tirs. 05., Sykkelmøte
Sigvart og Håvard fikk fikset på de nusselige syklene sine.
Tors. 07., Kreativt møte
Da var vi hjemme hos Yvonne og hadde følgende rekkefølger:
Leirkappemøte -> Yvonnes tequila-flasker -> Byen ->
Husker ikke
Bedriftspresentasjon -> Yvonnes tequila-flasker -> Byen
-> Spasertur hjem -> Trodde man skulle dø dagen
derpå.
Tirs. 12., Fondue & rødsprit
Jon Martin hadde et fantastisk møte hos seg, hvor vi prøvde å
sette fyr på bordet, men heller ikke denne gangen klarte vi å
brenne ned en leilighet.
Tors. 14., Villmarksmøte
Håvard (villmarkens sønn) stilte med fylte epler og sjokolade i
villmarken på Lian.
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Tirs. 19., Kugler og kægler
Yvonne tror igjen at denne utgikk, da hun ikke finner dette
veldig interessant, og Jon Martin var lenge på lab denne
dagen.
22.-24., Veddugnad
Flyttet.
Tirs. 26., Pils & pizza
Grilling på festningen, og nøt denne første sommerdageb ved
å bli kastet ut av festningen(!).
Tors. 28.
Vi satt på verandaen til Sigvart og hadde det litt koselig.
29.-1., Veddugnad
Gikk etter litt fomling i orden.
Mai 2005
Tirs. 03, Vold & video
Jon Martin og Ingrid så i hvert fall Tolken denne dagen.
15.-17., 17.mai-tur til Snøhetta
Jon Martin, Ingrid, Yvonne og Steinar fikk seg en fin tur på
Snøhetta, og vi alle har sett i ettertid hvor fornøyd Yvonne var
over å finne en sjokolade i sekken, noe Steinar klarte å
dokumentere. Bildet brukt blant annet i Speideren.
Tors. 19., Orienteringsmøte
Sorry, det ble det ikke noe av.
Tirs. 24., Gourmetmøte
Dårlig med det.
27.-29., Eksamenstur
Heller ikke dette.
Juli 2005
02.-09., Landsleir Fri:05
Sigvart, Hilde, Espen, Tone, Espen II, Vegard, Erlend, Ingrid og
Jon Martin driftet internettkaféen fri:nett i en uke. 15
tynnklienter og mange besøkende. Yvonne var med
hjemmegruppa, men hjalp også litt til.
Erlend er her tvunget til å skrive at det var verdt å merke seg
at det ble mye kø på denne turen.
August 2005
Tirs. 18., Innmatrikulering. Blæsting
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Steinar, Erlend, EspenI, Ingrid og Jon Martin hadde stand og
delte ut lapper til nye håpefulle studenter under
immatrikuleringa på Gløshaugen 18. august. Mange meldte
sin interesse og vi håper noen av de dukker opp på
intromøtet.
Tirs. 30., Intromøte
Nesten alle de aktive medlemmene tok vel imot 8
forhåpentligvis
nye
medlemmer.
Vi
viste
en
kort
bildepresentasjon av aktivitene det siste året før vi hogg løs
på kakene. Vi satt så i et par store grupper og fortalte litt mer
løst om TSSG og turene.
September 2005
Tors. 1., Stjerneorientering
Torsdag kveld, 1.sept 05, var det stjerneorienteringsmøte. 4
studentspeidere var med. Alle 13 postene ble funnet, men
ingen fant alle. Poengskårene kommer etterhvert...
Tirs. 6., Pils og Pizza
12 pizzasultne innvaderte leiligheten til Ingrid og Jon Martin
for å få dekket sulten. Vertskapet var også litt sultne, så til
sammen var vi 14. 4 store pizzaer ble laget og fortært.
Broccoli-pizzaen falt i god smak.
9.-11., Introtur til DB
Det var en gjeng på elleve som kom opp på Duddelibu på
fredagen. I følget var det tre som ikke hadde vært på DB før.
Fredagskvelden gikk med til pannekakespising, og å spille
Trivial Pursuit til langt på natt. Lørdagen gikk vi en rundtur
over Gribbehøyden, Ringvann (?) og tilbake til hytta. Etter et
velfortjent måltid, fikk et par av veggene et nytt lag med
tjære, og vinduene fikk smake på linolje. Espen og Tone kom
opp på ettermiddagen. Etter den obligatoriske (og
velsmakende) gryteretten og en kaffekopp med litt attåt,
emigrerte ni ut i badstua for å få tjæren ut av porene.
Badstubaderne hoppet også i Kurbadet flere ganger. Etter en
bedre frokost søndag, forlot Tone og Espen Duddelibu. De som
ikke hadde fått nok av myrvandring på lørdagen, la ut på
ekspedisjon til Natotoppen. De som ble igjen tømte og vasket
Kurbadet, og tok den enorme oppvasken. Vi pakket sammen
sakene våre og vasket ut av hytta, før vi tok taxi tilbake til
virkeligheten. Ingrid ES
Tirs. 13., TP & kafé
9 stk spilte TP og fortærte kafémat og -drikke på Lucas.
Tors. 15., Villmarksmøte
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Sjølv om ikkje ver og føreforhold var den beste sorten, men
dog normalt for Trondheim (les: for det meste regn, men små
glimt av sol og blå himmel), var me 8 ivrige tssg-arar som tok
trikken til Trondheims "villmark - Bymarka. Når presseninga
var oppe og det var fyr på bålet blei alt ganske bra - sjølv om
ikkje veret var det beste. Arrangør stilte opp med ein matbit
og bålkaffi. Og når alle hadde fått nok bålrøyk i kleda tok me
trikken att til sivilisasjonen. Håvard
Søn. 18., Køligging for UKArevyen
Ble avlyst pga laber interesse. Styret ordnet i stedet billetter
tidlig mandag morgen.
Tirs. 20., Fondue og rødsprit
En liten brann på stuebordet, mye god mat, 8 TSSGere, 2
"kommende" TSSGere (?) og en lillebror. Fondue og rødsprit i
Arne Fjellbus vei ble absolutt en suksess.
23.-25., Moskussafari
15 stk vandret innover fjellet på fredagen på jakt etter
moskus. Dagen etter fant vi dem og så tilsammen 15-20
stykker. Det var en gruppe vi kom spesielt nærme etter at vi
krabbet over en åsrygg. Søndagen var det topptur opp på
Kolla Vi hadde mye vind, to lavvoer, mange skyer og litt sol.
Notat til neste turleder: 7 pakker Bolognesegrye, to loffg og
2,8 kg kjøttdeig er perfekt til 15 pers. Jon Martin
Tirs. 27., Kinomøte
5 stykker møtte opp på Nova og så Charlie og
Sjokoladefabrikken. Fabelaktig film som ble diskutert over et
par pizzaer på Peppes etterpå, hvor også Steinar dukket opp.
Tors. 29., Leirkappemøte
Torsdag forrige uke var det tid for nok et TSSG møte. Egentlig
skulle vi sy leirbålskapper, men siden ingen hadde med
symaskin eller andre sysaker ble det ikke noe av. Tida ble
heller flittig brukt til å se på bilder fra moskusturen og
filosofere over tssg-nytt.....
Oktober 2005
1.-2., Opptakstur
De sier mistenkelig lite om den.
Tirs. 4., Jenter, rødvin og Dirty Dancing
7 stykker troppet opp hos Ingrid og Jon Martin og så film og
drakk vin.
Tirs. 11., Gutter, øl og Rambo
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Det dukket opp tre flittige speidere i tillegg til vertskapet.
Dermed var vi fem stykker som så den ikke altfor kjente
filmen"Beleiringen", eller "Assault on precinct 13" på
orginalspråket. Kanskje ikke tidenes beste film, men absolutt
god og billig underholdning.
14.-16., Veddugnad
11 arbeidsglade TSSGere kom seg til DB via diverse
transportmidler, og fikk flyttet og demontert alle stokkene
som ble fanget på dugnaden i vår. Flott vær, med nesten
skyfri himmel på søndag. Ole Johan var kjempesnill og jobbet
hardt hele tiden, etter å ha fått nytt kjede.
Tirs. 18., Kugler & Kægler
10 TSSGere samlet seg på en mer eller mindre overfylt
Centrum Bowling. Det ble bowlet et par serier med høy
stemning!
Etter bowlingen rusla vi bort til Peppes i Kjøpmannsgata for å
spise pizza. Da kom også et par andre sultne TSSGere som
ikke ville bowle. Vi konsumerte 2 nachos, 4 store pizza og en
del is og gikk mette hjem igjen!
Espen (for Kugler & Kægler)
Tors. 20., Primitiv mat - Avlyst!
Ble avlyst siden den ansvarlige ikke kunne holde møtet. Ble
erstattet av et ekstrordinært Vold & Video-møte
21.-23., TOSSGiade
18 personer så UKArevyen Origo og 11 dro videre til DB i
nattemørket. Det ble pølser og gitarspill utover natta. Lørdag
våknet vi til 2cm snø og kaldt vært, men det hindret oss ikke
fra å gå til Våttåfjellet og videre til NATO-toppen. Tilbake på
DB ble det tacomiddag og badstue med tilhørende kurbading.
Ludospilling og set!-spilling utover kvelden. Søndag ble
telefonen satt i stand og hytta klartgjort til avreise. Flott revy
og fin tur!

Årsmelding Duddelibu
Det har vært ganske bra med overnattinger, TOSSGIADE tiltrakk
flere som ikke er der så ofte, det har også vært en del utleie.
Det har ikke vært noen problemer i forbindelse med utleie. det er
synd at DB brukes såpass lite i semesteret, nå når det begynner å
bli ganske mange aktive medlemmer, er det kanskje lettere å få folk
til å ta en mer eller mindre spontan tur uten terminlisting?
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I høst ble de mest utsatte stedene beiset. Da knotteplasten på den
siden av taket uten pipe ennå ikke er snudd bør dette gjøres i løpet
av det neste året. det bør søkes om stud.sosiale midler for å
finansiere det som ble gjort i fjor og det som ennå ikke er fullført.
Det ble holdt to veddugnader, med felling av trær på Meraaker
Brugs områder rett ved Amdalsveien. Det ble felt omtrent 1,5
favner, og dette er delt opp og lagt til tørking utenfor DB og BB.

Årsmelding TSSG-Nytt
Ingen aktivitet inneværende år grunnet manglende tiltak fra
redaktør sin side.

Årsmelding Redd Barna
Jeg overtok ansvaret for Redd Barna kontoen og tilhørende regnskap
etter årsmøtet i fjor.
Av ulike årsaker fikk jeg aldri summet meg til å få overtatt kontoen,
så kontoen sin eier har vært Tone Hotvedt, Redd Barna mor 2002/3
eller tidligere, og postadressen til kontoen har vært Yvonne Olsen,
Redd Barna mor 2003/4, sin adresse.
Dette ble endret tirsdag 8. november 2005. Nå er står jeg som eier
av kontoen og postadressen til kontoen er endret til Stud. post 229,
Gløshaugen – 7491 Trondheim.
Den som tar over vervet som Redd Barna mor bør la postadressen
fortsatt være stud. post. Det er en adresse som ikke forandrer seg
så ofte som hybeladresser gjør J.
Hver måned trekkes det et fast beløp, 150 kroner, til Redd Barna. I
tillegg kommer det en liten giroutgift, 2,- kr.
Det har vært så som så med innskudd på kontoen. Dette mest fordi
jeg ikke har arbeidet så mye for å få inn penger. Men det har
heldigvis vært litt innskudd innimellom.
Jeg var innom Postbanken i dag, 8. november 2005 og da var
saldoen ca kr 1300,-. Hvis Redd Barna mor sender ut en epost 1
gang i semesteret til medlemmene, klarer vi å holde denne kontoen
i live.
Rolf Sigvart, Redd Barna mor

Årsmelding Vise Versa
Det er blitt avholdt 1 visemøte. Der sang og spilte vi masse J.
Hvordan vin- og vaffelfaktoren var husker jeg av en eller annen
grunn ikke.
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Lageret av Vise Versa 2 (VV2) er fortsatt lettere distribuert. Antallet
VV2 som er igjen er derfor noe omtrentlig (som ifjor).
TSSG-ere som var med på fri:05 sørget for å få solgt litt under 100
VV2, så beholdningen er redusert en del, men det er fortsatt ganske
mange bøker igjen.
Beholdningen pr. 6. november 2004 var 235 bøker.
Vi har solgt 106 bøker.
Dagens beholdning, pr. 8. november 2005, er 129 bøker.
(Sannsynligvis er beholdningen ennå litt større, men pga et lettere
distribuert lager av bøker, har ikke Visemor klart å få endelig
oversikt. Tallene er de som ble brukt ved avslutning av regnskapet i
fjor, og så lenge jeg ikke vet det nøyaktige tallet mener jeg det er
best å fortsette med tallet fra i fjor.)
Utenom dette er VV2-fondet blitt brukt til å kjøpe inn stoff til
leirbålskapper. En del har kjøpt stoff til seg selv fra dette, men det
er fortsatt litt stoff igjen. Tror det er stoff til ca 4 leirbålskapper til.
Rolf Sigvart, Visemor

Årsmelding Kugler & Kægler
Det siste året har vært et trist kapittel for Kugler & Kægler. I vår ble
det muligens avholdt 1 møte som inkluderte bowling. Resultat er
ukjent. Ellers har det vært flere møter hvor vi har gått rett til
pizzaen istedet. Kanskje noe av årsaken har vært prisstigningen på
Centrum Bowling?
I vårsemesteret kan jeg ikke huske om det ble avholdt noen møter
med både bowling og pizza. Nå i høst ble det avholdt ett møte 200510-18. 10 TSSGere (gamle og nye) bowlet en til to serier (det
varierte litt). Etter bowlingen kom det flere TSSGere og vi ruslet til
Peppes i Kjøpmannsgata for å konsumere nachos, pizza og is. Jeg
tror alle trillet glade og mette ut igjen.
Kveldens vinner av
Labanposen ble Espen med 185 pinner.
Siste års utmerkelser:
Stud.Bowl: Siri (78 pinner)
Andreas (97 pinner)
Erlend (87 pinner)
Cand.Bowl: Åsmund (123 pinner)
For Kugler og Kægler: Espen Berg

Årsmelding Ludoklubben SEX
Ingen aktivitet inneværende år.

- 17 -

Årsmelding Pils & Pizza
Som vanlig er Pils & Pizza blant de absolutt mest populære møtene
til TSSG, noe man også kan se igjen ved at det er arrangert hele X
ganger siste året, og oppmøtet har vært godt.
Vi bruker disse møtene til å prøve ut mye nytt pizzafyll, og blant
ingrediensene som er kommet til det siste året er røklaks, brokkoli,
rødbeter og karamellsaus. Sistnevnte ble den desidert største
suksessen, den fikk en fullgod 6’er.
Det er også vært å merke seg at det er kommet system for pizzafyll
på TSSG sine nettsider. Folk oppfordres til å aktivt benytte det for å
få variasjon i sine pizzavalg.

Årsmelding Vold & Video
Vold & Video har det siste året utviklet seg, og har kommet mednye
konsepter som ”Jenter, rødvin og Dirty Dancing” og ”Gutter, øl og
Rambo”. Dette er konsepter vi ønsker å prøve igjen i neste semester
i videreutviklet form.
Ellers er det blitt noen tradisjonelle Vold & Video-møter, og filmene
som er sett er Der Untergang, Wallace og Gromit og Charlie og
sjokoladefabrikken.
Vi noterer oss at vi har fra 2003 sine 5 møter, og 2004 sine 2 møter
er vi nå tilbake på det gamle nivået. Vi noterer oss dermed at film
nok en gang kan konkurrere med tekst-tv, bilder og WAP.
Studentene ser faktisk ut til å ha råd til å betale for kinobillettene
tross oppgangen i prisene hos Trondheim Kino de siste årene. Det er
også verdt å merke seg at TSSG nok en gang heller mot mer
sofaspeiding.

Årsmelding Speidermøter og GibGob RL
Det siste året er det satt fokus på ”ekte” speiding, noe som var
intensjonen til det styret som ble innsatt ved forrige årsmøte. Dette
er gjort ved å ha møter som for eksempel primitiv mat,
villmarksmøte (takk til Håvard), laging av rødsprit-brenner og sying
av leirbålskapper. Generelt er torsdager satt av i speidingens gode
navn, noe som har vært greit å gjennomføre det siste året, og styret
håper dette kan videreføres også i neste periode.
Blant arrangementene som er arrangert er vinter-5-kamp, hvor det
stilte 4 lag, men TSSG klarte ikke å komme på 2. plass i år, denne
var det Kattem som stakk av med. Takk til Espen, Håvard og Ola
som stilte fra TSSG, og Kattem er sikkert veldig glad for støtten de
fikk av Rolf Sigvart.
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Nåværende styret, med Håvard i spissen, er allerede i gang med
planer om neste vinter-5-kamp, noe som er profilert bla. Ved hjelp
av en artikkel om TSSG i Speideren.
Det er viktig å huske at TSSG har fått en representant inn i et
internasjonalt styre i den lokale kretsen, noe vi er veldig stolt over å
ha fått til.
I høst ble det tatt opp 4 nye medlemmer i GibGob RL, under første
opptak siden forrige årtusen, og de stolte medlemmene heter
Steinar, Håvard, Yvonne og Espen II. Vi håper det kommer flere
medlemmer til her også neste høst.
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5-05 Gjennomgang av revidert regnskap
og

6-05 Gjennomgang av budsjett
Regnskap og budsjett for TSSG
Fjorårets regnskap endte med negativt resultat, et resultat som i år
er snudd til overskudd, noe som er positivt.
Det har kommet flere medlemmer i år, men ikke fullt så mange som
målsetningen tilsa. Likevel bør vi si oss fornøyde, spesielt med tanke
på at det er flere aktive medlemmer nå enn tidligere, og flere av
disse er studenter noe som er viktig for støtte fra velferdstinget.
Vi fikk støtte på 5000 kr fra SiT Tapir. Disse pengene har kommet
godt med, mesteparten er investert, og det som gjenstår vil bli
investert frem til neste søknadsfrist.
Inntekter:
Kontingent
Renter
Annonser
Stud.sos. midler
Diverse
Møter/turer
Sum inntekter

Budsjett
Regnskap
Budsjett
04/05
04/05
05/06
1)
2.250,00
1.950,00
2.250,00
25,00
11,82
25,00
2)
150,00
0,00
0,00
3)
8.000,00
5.000,00
15.000,00
300,00
200,00
250,00
0,00
0,00
0,00
10.725,00
7.161,82
17.525,00

Utgifter:
Gib Gob Rl
Papir, porto, gebyr
TSSG-nytt
Stud.sos. midler DB
Møter/turer
Utstyr
Diverse
Sum utgifter
Drift/årsresultat

1.

Budsjett
Regnskap
Budsjett
04/05
04/05
05/06
4)
450,00
0,00
450,00
5)
75,00
10,00
75,00
6)
1.000,00
63,00
1.000,00
7)
8)
9)
8.000,00
2.000,00
3.000,00
10)
700,00
558,50
6.000,00
6.000,00
500,00
1.124,00
1.000,00
10.725,00
3.755,50
17.525,00
0,00

3.406,32

0,00

Satser på øke medlemsmassen til 30 medlemmer neste år.
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2.

Det vil være vanskelig å få annonsører til et blad med så få
lesere som TSSG-nytt.
3. Vi håper på en økning i støtte fra SiT Tapir og andre
4. Disse utgiftene har inneværende år gått under posten
møter/turer.
5. Mange av regningene har blitt utbetalt fra kassen. Det
forventes økt bruk av brevgiro neste år.
6. Vi satser på å gjenopplive TSSG-nytt igjen.
7. Vi søkte om totalt 15000 kr til både DB og TSSG.
8. Det er så langt brukt 2000 kr på DB, dette til kjøp av beis og
nye laken.
9. Vi forventer å få økt støtte neste år.
10. Erfaringsmessig tror vi kanskje årets vinter 5-kamp vil gå i
underskudd.

Regnskap og budsjett for Duddelibu
Inntekter
Budsjett
Regnskap
Budsjett
04/05
04/05
05/06
Overnatting
9.000,00
6.380,00
7.000,00
Auksjon
100,00
0,00
0,00
Renter
100,00
4,58
100,00
Stud.sos.midler
8.000,00
1) 0,00
1) 5.000,00
Diverse
(inkl.
0,00
20,00
0,00
gaver)
Sum inntekter
17.200,00
6.404,58
12.100,00
Utgifter
Veddugnad
Lys/lampedeler
Husgeråd/kjøkken
Utstyr/innbo
Brensel
Avgifter/gebyrer
Forsikring/bygsel
Diverse
Prosjekter
Sum utgifter
Drift/årsresultat

Budsjett
Regnskap
Budsjett
04/05
04/05
05/06
2.000,00
1.641,25
1.500,00
500,00
146,50
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
600,00
0,00
500,00
150,00
831,50
100,00
5.000,00
4.051,00
5.000,00
550,00
105,50
500,00
8.000,00
874,50
3.000,00
17.200,00
7.650,25
12.100,00
0,00

-1.245,67

1) Her mangler 2000,- som er på vei fra en bank til en annen.

1)
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0,00

Regnskap for Vise Versa
Overført ifra forrige regnskapsår
Renter
Salg VV2
Stoff til leirbålskapper
Gebyrer og andre utgifter
Overført til neste regnskapsår
Resultat

Inn
Ut
39.201,98
181,79
5.300,00
2.400,00
3.288,21
144,00
43.651,56
+ 4.449,58

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

04.11.04
08.11.05
1.807,50
1.820,00
9.235,63
15.637,45
11.043,13
17.457,45
563,00
1.311,50
5.776,02
3.782,35
6.339,02
5.093,85
17.382,15

Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker
Stoff til leirbålskappe
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler

04.11.04
08.11.05
0,00
0,00
39.201,98
43.651,56
11.750,00
6.450,00
1.000,00
657.800,00 782.500,00
108.200,00 111.500,00
816.951.98 945.101,56

Gjeld
Egenkapital

0,00
834.334,13
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0,00

Revisors kommentar
Årets regnskap
• Tssg: Mangler balanse og underskrift. Revisor vil godkjenne
regnskapet når kassabeholdningen er sjekket og ovennevnte
mangler utbedres.
• Duddelibu: Godkjennes ved underskriving.
• Redd Barna: Godkjennes ved underskriving og gyldig
kontoutskrift.
• Vise Versa: Godkjent uten endringer.
Generelt
1. Kasserer, regnskapsfører må skrive under regnskapet.
2. Legg ved alle nødvendige vedlegg til regnskapet.
3. Mange poster som ligger under samme bilag kan lett føre til
rot i regnskapet. Mange oversiktlige punkter er bedre enn få
uoversiktlige.
Notat til neste regnskapsfører:
- Egenkapitalen kan kontrolleres ved å summere fjorårets
egenkapital og overføring (husk fortegn).
- Overføring regnes fra resultatet (debet-kredit) slik at balansen
stemmer. Det er viktig å være nøye på om det er debet eller
kredit.
- Husk å føre opp balansen, og kontakt revisor i god tid før
årsmøtet, dersom en har problemer med føringene.
Onsdag 09.11.2005
Frode Seland
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8-05 Innkomne saker
Sak 1, Spesifisering angående stemmerett
6.A.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.
Endres til:
6.A.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. Alle betalende medlemmer har
stemmerett på årsmøtet.
Styret
Sak 2
4.a)
Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer.
I styret bør flere studiesteder og begge kjønn være representert.
Endres til:
4.a)
Styret består av en leder, tre til fire styremedlemmer og
hytteschæf.
I styret bør flere studiesteder og begge kjønn være representert.
Styret
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9-05 Eventuelt
-

Evaluering av de siste terminlistene og høre om hvem som har
lyst til å arrangere neste år
Snø på Duddelibu
T-skjorter
Nye http://org.ntnu.no/tssg/
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Medlemsliste TSSG per. 10.11.05
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du ønsker den fullstendige
årsmeldinga.]

