TSSG
Trondheimstudentenes Speidergruppe

Årsmelding
2005-2006

Innkalling til årsmøte i TSSG
Praktisk informasjon
Årsmøtet finner sted i R4 i Realfagsbygget på Gløshaugen torsdag 7.
november 2006 klokken 19.00. Saker som skal tas opp på årsmøtet
må være styret i hende senest 10 dager i forveien, altså lørdag 28.
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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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

-4-

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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3-06 Referat fra årsmøtet i TSSG
Årsmøte 10.11.2005
Oppmøte:
Erlend Klakegg Bergheim
Yvonne Olsen
Jon Martin Harstad Bakken
Steinar Hagen
Espen Dyrnes Gjerp
Kjersti Maroni
Trygve Helgerud
Rolf Sigvart Lea Lein
Frode Seland
Sak 1, Godkjenning av innkalling og dagsorden
Rolf Sigvart bemerker at vedlegget i eposten var vanskelig å åpne.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak 2, Valg av ordstyrer og referent
Erlend velges til referent og Jon Martin til ordstyrer ved akklamasjon.
Sak 3, Statutter og referat
•
•
•

Rolf Sigvart bemerker at ”året” slutter 31. oktober.
T-skjorter er flyttet til årets eventuelt da det ikke er trykket
nye.
Jon Martin fungerer nå som webmaster.

Sak 4, Årsmeldinger
•
•
•
•
•
•
•
•

Steinar bemerker at gammeturen 28.-30. var kun en
overnatting.
Retting av tirs 26. april og 28. april. Tittel på møter.
Yvonne bemerker at utkastelse fra festningen var at det var
stengetid.
Turen 1.-3. april var 2.-3. april.
Rolf Sigvart bemerker at det ble gjort mye med fri:nett i juni.
Yvonne mener at man må justere rapportene før de puttes inn
i årsmeldingen.
Jon Martin bemerker at det ble spilt Ludo under TOSSGiaden.
Det internasjonale styret er 4-spannet.
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Sak 5 og 6, Revidert regnskap og budsjett.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er ønske fra salen at det er 2 regnskap og 2-3 budsjetter
med i neste årsmelding.
Yvonne vektlegger at SiT Tapir ser på antall aktive studenter.
Vi flytter en tusenlapp fra ”Diverse” til ”Møter/turer” i TSSG
sitt budsjett, og setter nota på.
Revisor sier at neste hytteschæf
må ordne regnskapet
underveis, og ha regnskapet klart i god tid til neste årsmøte.
Det blir endringer i regnskapet til DB.
DB sitt budsjett blir endret på.
Kommende styre får fullmakt av årsmøtet til å prioritere
penger man får i stud.sosiale midler.
Den økonomiske delen godkjennes.
Årlig kontoutskrift for Redd Barna trengs ikke da disse er
uforholdsvis dyre.

Sak 7, Valg
Leder
Styremedlem
Redaktør
Hytteschæf
Redd Barna
Revisor
Visemor
Valgkomite

Jon Martin
Trygve
Steinar
Erlend
Espen II
Yvonne (gjennom valg)
Håvard
Hilde
Kjersti
Styremedlemmene

Sak 8, Innkomne saker
Sak 1: Vedtas ved akklamasjon
Sak 2: Prøvekjøres et år før det evt. kommer opp neste
årsmøte.
Sak 9, Eventuelt
•
•
•
•
•
•

Det blir en god diskusjon omkring møter og kvaliteten. Styret
tar dette med seg videre.
Erlend er ansvarlig for 2 meter snø.
Årsmøtet ber styret trykke opp det antallet t-skjorter de finner
fornuftig.
Jon Martin, webmaster, oppfordrer folk til å aktivt bruke
nettsidene.
Det er ønske om å få opp på nettsidene en kalender over når
DB er utleid.
Jon Martin fremmer synspunkter om at ”det akademiske
kvarteret” bør avskaffes.
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•
•
•

Komité for feiring av TSSG:
• Hilde Lea Lein
Hilde jobber videre med dette.
Fleecejakker skal kjøpes av noen gamle TSSG-ere. Det er
spørsmål om noen andre i TSSG er interessert i dette.
Styret utreder muligheter for nettbank.

Møtet hevet 23:57.
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4-06 Gjennomgang av årsmeldinger
Årsmelding TSSG
Vi har hatt en gledelig økning i antall medlemmer, noe som har ført
til stor aktivitet på møtene. Dette har igjen ført til at ingen møter i
høstsemesteret har blitt avlyst.
I vår ble det brukt tid og hodebry på å skrive søknad til Sit Tapir og
Sparebankstiftelsen(DNB Nor). Dette resulterte i 5000 kroner fra SiT
Tapir og 13350 kroner fra Sparebankstiftelsen. Mesteparten sv
pengene skal gå til innkjøp av utstyr, og resten skal gå til diverse
prosjekter på DB. En del av pengene er brukt, se årsmelding fra
økonomien.
I fjor fant noen av oss ut at TSSG var stiftet i september 1956, med
andre ord hadde altså TSSG 50-årsjubileum i 2006. Det ble nedsatt
en komité, som på under et år klarte å planlegge et meget vellykket
arrangement. Jubileet ble feiret 16-17. september, og samlet over
50 gamle og nye TSSGere fra alle de ulike tidsperiodene.
Årsmeldingen til TSSG er i stor grad skrevet på grunnlag av
rapportene som hver møteholder skal legge inn på nettsidene i
etterkant av møtet. Det er derfor viktig at folk husker på å gjøre
dette, både for årsmeldingen og for at andre interesserte kan følge
med på hva som har skjedd.
November 2005
Vafler, vin og visesang
15. November 2005, Kjersti

Bare en TSSGer kom på dette møtet. Inkludert vertskapet var vi da
tre. Det ble masse vafler, lite visesang og lite vin.
Avismøte
17. November 2005, Espen II

Minst 6 personer møtte opp og fikk skrevet en del artikler til bruk i
TSSG-nytt. Utgaven så vi imidlertid lite av...
Marsipan og søtsaker
22. November 2005, Ingrid

Totalt fem søthungrige TSSG'ere møtte opp og laget griser, haier,
snømenn, gulrøtter og rosa elefanter i marsipan. Det ble også
mekket peppermyntesnop, riskaker og sjokoladedyppede, tørkede
aprikoser. Stor suksess!

Gourmetmøte
24. November 2005, Trygve
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Da er et fortreffelig gourmetmøte over, og en bedre middag fortært
på Akropolis, med dessert på Eriksens Konditori. Vi var totalt 6
personer som møttes.
Desember 2005
Gløgg og pepperkaker
1. Desember 2005, Hilde

Det var et meget vellykket møte med ialt 13 stykker innom. Det ble
laget 1,5 kg pepperkaker i mange fasonger. Store hjerter med et lite
gjennomsiktig dropshjerte i midten var nytt av året. Til
pepperkakene ble det fortært 3 liter gløgg med egnet tilbehør.
Første episode av "Nissene på låven" og alt av ekstramateriale på
DVD'en, samt diskusjoner om avlagte og kommende eksamener,
gjorde sitt til at julestemningen var vel tilstede.
Januar 2006
Vold & video
17. Januar 2006, Steinar

Til sammen 10 stykker møtte opp på Erichsen, derav en ny. Etter å
ha pratet sammen en stund gikk ferden videre til Prinsen kino hvor
noen forlot oss, mens vi andre så filmen "Kiss kiss, bang bang".
Akemøte
19. Januar 2006, Kjersti

Fem stk trosset de ekstreme værforholdene og tok trikken opp til
Lian. Der var det heldigvis mindre vind enn fryktet, og
akeforholdene var greie. Litt hardt, men alle kom velberget hjem
igjen...
Etter en stund med aking gikk vi inn og fortsatte kvelden med kakao
og kortspill.
Pils & pizza
24. Januar 2006, Jon Martin

8 stk lagde 4 spennende pizzaer i Casa del Skistad/Bakken
Roverårsmøte i kretsen (kretsarrangement)
27. Januar 2006, 4-spannet

Kun Steinar deltok på dette møtet.
Utetur
28. - 29. Januar 2006, Trygve

Da er 'uteturen' vel overstått, og siden været var dårlig, og
snøforholdene enda dårligere ble det en "innetur" på DB i stedet.
Fredag møttes fem TSSGere i Munkegata, klare for DBtur. Senere
dukket det opp ytterligere fem turlystne speider, så totalt var det ti
stykker innom DB denne helga. Heldigvis stilte flere med bil, så
hjemtransport ordnet seg lekende lett. En fin helg, til tross for mye
regn.
Februar 2006
Rutsje og plaskemøte
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2. Februar 2006, Jon Martin

8 stykker (ny rekord?) testet oppdriften og gikk innom Burger King
på vei hjem.
Besøk på vitensenteret
5. Februar 2006, Styret

6 stykker hadde en hyggelig formiddag på Vitensenteret og fikk lekt
i 3 og en halv time.
TP & kafé
7. Februar 2006, Jon Martin

10 TSSG-ere spilte TP og nøt det Lyche kunne tilby av drikkevarer.
Klinemøte
9. Februar 2006, Steinar

Til sammen 5 stykker møtte opp og koste seg med ganske stram
malingslukt på Kjelhuset denne kvelden. Vi fikk klint maling både på
et par ski, noen tastaturer og en datamus, samt stiftet sammen
noen reklamelapper.
Kugler og kægler
14. Februar 2006, Espen

9 glade studentspeidere møttes på Centrum Bowling for et oppgjør.
Etter to runder med kjegle-velting gikk de videre til Peppes Pizza,
hvor det ble inntatt et betydelig antall store pizzaer.
Bursdagstur DB
17. - 19. Februar 2006, Styret

Fredag møttes åtte TSSG'ere på M4 og tok bussen til DB. Etterhvert
dukket ytterligere to opp, og på lørdag enda tre. Totalt var det 13
stykker innom. På lørdag ble det servert 4 retter middag, bestående
av:
-

Forrett 1: "Pepperonichips" med salsa og mozarellaost
Forrett 2: Salat med loffskiver stekt i hvitløkssmør.
Hovedrett: Fersk pasta med fiskesaus.
Dessert: Ostekake.

Deretter ble det servert bursdagskake formet som de olympiske
ringer. Kakefaktoren var på 0,5.
Spillmøte
21. Februar 2006, Ingrid

Hele åtte spillelystne TSSGere stakk innom Lucas for en runde Geni
Gull (ikke TP, altså; helt utrolig!) og et slag yatzi. Mat i glass og på
tallerken fulgte også med.
Fondue og rødsprit
28. Februar 2006, Trygve

Da var fonduemøtet vel overstått. Totalt kom det 12 sultne TSSG'ere
og en sivilist. Det ble servert mye god mat, og sjokoladefondue til
dessert! Nydelig. Det var denne gangen ingen brannskader, hverken
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på personer eller inventar. Det så en stund stygt ut, men en kjele
reddet
situasjonen.
Kort
sagt,
et
vellykket
møte.
Mars 2006
Avismøte
2. Mars 2006, EspenII

Det er uklart om dette møtet ble arrangert, det har i hvertfall ikke
kommet ut noe TSSG-nytt i ettertid.
Kulturmøte: Kjemisk konsert og musikal
7. Mars 2006, Ingrid "Den Onde"

Ganske mange møtte opp på dette møtet, og fikk en fin opplevelse.
DB-tur (Vinter-5-kamp)
10. - 12. Mars 2006, Håvard Otto

Vinter-5-kampen blei avlyst grunna for å påmeldte. Dei blei i staden
invitert til tur til DB. Då veldig få frå TSSG ville vera med, reiste
berre roverar frå Kattem til DB. Det er fullt mogleg å få til ein bra 5kamp, men føresetnaden er fleire påmeldte lag båe frå tssg og SørTrøndelag krets.
Førstehjelp
14. Mars 2006, Yvonne Olsen

Avlyst av en eller annen grunn.
Vold & video
14. Mars 2006, Jon Martin

7 stykker så Syriana.
Vafler, vin og visesang
16. Mars 2006, Kjersti

Avlyst pga kun 2 + vertskapet (totalt 4) som hadde tenkt seg dit.
Utetur i bymarka
18. - 19. Mars 2006, Noen

På tross av regn i byen, dro 5 ivrige TSSGere på tur i Bymarka med
lavvo og opplevde regn, sludd, snø, vind, sol, hagl osv.
Pils & pizza
21. Mars 2006, Erlend

Uklart hvor mange som møtte opp på dette møtet, men det er liten
tvil om at det ble arrangert, da P&P er noen av de mest populære
møtene.
Ølskole på Dahls
23. Mars 2006, Styret

10 TSSGere og 2 sivile koste seg sammen med en menge kjemikere
og lærte mye om øl og fikk smake på godsakene. Etterpå bar det
innom til Yvonne og videre til Naboen. Det ble en sen kveld...
Harrytur
25. Mars 2006, Steinar
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4 TSSGere gjorde Munkegata og Storlien-bussen litt mer harry
denne lørdagen, takket være flotte grilldresser.
Vold & video: Haisommer i Pirbadet
25. Mars 2006, Jon Martin

5 stykker meldte seg på i siste liten og fikk en spennende, men kald,
filmopplevelse i Pirbadet.
Leirbålskappemøte og klinemøte
30. Mars 2006, Yvonne

Uklart om dette møtet ble arrangert.
April 2006
Villmarksmøte
4. April 2006, Håvard

Villmarksmøte har no blitt arrangert for tredje gong, og kan då
tryggt kallast tradisjon. No var me 9 stk som tok turen til Lian. Etter
bål, mat, kaffi og sjokolade tok me trikken ned til sivilasjonen.
Påskeleir
8. - 11. April 2006, Jon Martin

Vi skulle opprinnelig vært 5, men to feiget ut. Trygve, Helge (JMs
bror) og Jon Martin reise til Rondane fradag og reiste hjem til
Drammen på tirsdag. Kjempetur med mye skigåing og grilling i
påskesola.
Sykkelmøte
25. April 2006, Jon Martin

7 TSSGere og 6 sykler fikk en omgang med vann og børste. Etterpå
var det vafler og Frustrerte Fruer.
Veddugnad
28. - 30. April 2006, Yvonne

Turen ble kortet ned til fredag til søndag. 7 stykker dro med leiebil,
buss og sykkel og fikk vasket stort sett hele DB og felt 10-12 trær.
Mai 2006
Årsmøte Gib Gob RL og grilling på Festningen
8. Mai 2006, Hilde

10 stykker møtte opp i fabelaktig vær og grillet. Det ble litt
diskusjon rundt GibGobs oppgaver i TSSG-imperiet, og konklusjonen
var at vi skulle fortsette som vi har gjort de siste årene. Det ble
bestemt at lagledelsen kun skal bestå av lagleder og Hilde ble
gjenvalgt.
17. mai-tur
13. - 17. Mai 2006, Styret

Avslyst pga laber interesse. Prøver
eksamensperioden kommer senere.
Juni 2006
Middag
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igjen i

2007

og håper

4. Juni 2006, Trygve

Denne grå søndagen, midt i eksamenslesinga, møttes 6 sultne
TSSGere utenfor "Golden-Dragon" i Søndregate. Inne på GoldenDragon ble en bedre kinesisk middag inntatt. Gode mat til hyggelige
priser. OG forøvrig kan det jo nevnes at vi måtte reise oss, og sette
kursen
mot
døra
før
noen
kom
med
regninga.
Juli 2006
Dugnadsleir Ny-Ålesund
28. - 8. Juli/August 2006, NSF

Det var naturlig nok ingen TSSG-arrangementer midt i
sommerferien, men 5 TSSGere deltok på NSFs dugnadsleir på
Svalbard
August 2006
Immatrikulering med blesting
15. August 2006, Styret

Erlend og Steinar stod ved siden av Hovedbygget og delte ut 600
lapper med kort informasjon om TSSG og de første møtene.
Plasseringen var ikke spesielt bra, og i tillegg regnet det store deler
av tiden. Det er helt tydelig at styret neste år bør prøve en annen
variant for å kunne få blant annet en bedre plassering. (Med lavvo
er vi anhengig av plen...) Ellers var det godt humør, og Espen Berg
tok seg en tur bortom.
Skapflytting
24. August 2006, Styret

Rommet var ikke klart. Møtet ble derfor utsatt.
Kanotur
25. - 27. August 2006, Jon Martin

Til å begynne med var det tre interesserte, men trakk seg før
påmeldingsfristen.
Intromøte
29. August 2006, Styret

16 nye håpefulle møtte 10 gamle medlemmer i R4 til informasjon og
kakespising. Etterpå okkuperte vi det største rommer på Lucas og
spilte scrabble, TP og Yatzee.
Pils & pizza
31. August 2006, Erlend

Totalt 15 sultne møtte til det første av høstens matmøter. Det ble
laget 8 pizza, men kun 7 av disse forsvant ned i magene samme
kveld. Også denne gangen ble det laget en del pizza med ymse
innhold. Formel for antall pizza som trengs ser ut til å være
floor(personer/2).
September 2006
Introtur til Duddelibu
1. - 3. September 2006, Trygve
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21 Speidere på tur. Årets introtur startet bra, 15 speidere møttes i
Munkegata, og satte seg på bussen til Duddelibu. Etter at de var vel
framme på DB dukket det opp ytterligere 6 speidere. Vi telte 8
"gamlinger" og 13 nykommere. En av oss dro hjem på lørdag, mens
resten ble til søndag. Lørdagen ble benyttet til fottur i de trønderske
myrer, mens påfølgende natt ble benyttet til TP-spilling. Været var
flott, helt fram til søndag morgen, da begynte det å regne.
Søndagen gikk derfor med til en sen frokost og vasking.
Kugler & kægler
5. September 2006, Jon Martin

16 ivrige TSSGere bowlet to serier i Kugler&Kæglers-møte nummer
98 og stakk på Peppes etterpå.
Vold & video: Cars
7. September 2006, Styret

9 ivrige kinogjengere møttes på TMB og gikk etterpå på Prinsen og
så Cars.
TP & café
12. September 2006, Ingrid

Spillgeneral Ingrid var syk, men hadde vært flink og ordnet det som
skulle ordnes. Rundt 20 stykker koste seg med TP på Lucas.
Jubileumshelg
16. - 17. September 2006, Jubileumskomitéen

Rundt 56 deltagere så bilder, gikk på postløype, spiste middag på
PFI og dro til Duddelibu på søndag.
Det ble holdt noen flotte og informative foredrag av noen av
”Gamlekara”. For oss nye var det morsom å høre om oppstart av
gruppa og byggingen av DB.
Villmarksmøte
21. September 2006, Håvard

Bra villmarksmøte i lett duskregn. 12 ivrige tssgarar møtte opp på
Dragvoll for så å gå seg djupt inn i Estenstadmarka, vekk frå alle
lysløyper. Med samekniv, sag og ei tørr furu fekk me eit verkeleg
bra bål. Ymse bålaktivitet før me satte kursen heimover. Ymse
jakker og klede bør ha blitt skikkeleg innrøyka. Aktiv verving til
veddugnaden, med varierande hell.
Vold & video
26. September 2006, Jon Martin

18 stykker så Flåklypa Grand Prix i EL5. Etterpå bar det til Lucas.
Nidaromvisning
28. September 2006, Jon Martin

24 personer (både TSSGere og sivile) møtte opp hos Nidar og
proppet seg fulle med søtsaker.
Veddugnad
29September. - 1 Oktober. 2006, Styret og Håvard
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Veddugnaden samla i haust 19 pers (i det minste til fårikålmiddag
på laurdag). Helgas store aktivitet var vedkløyving, noko som blei
gjort i løpet av laurdagen. I tillegg blei resten av DB beisa, med
nokre få unntak. Også BB og enkefruen fekk sårt tiltrengt beis.
Tilsaman 8 liter beis blei brukt. Det er kjøpt inn material til gangbru
ned til brønnen, samt til ny badstupipe. All material skal vera
innkjøpt, så det er berre å ta initativ ved fyrste og beste høve!
Til neste år bør ein merka seg at ved så mange deltakarar på
dugnad bør ein ha mange og klare arbeidsoppgåver klare på
førehand slik me kan halda folket i arbeid! I tillegg leide vi henger
på Esso Strindheim (ikke langt fra Nidar) for kun 350,Oktober 2006
Ost og vin
3. Oktober 2006, Camilla

På møtet var vi 9 tssg-ere i tillegg til en gjest. Det passet bra å ha
Ost & Vin-møte i R4, det var ikke for stort, samtidig som vi kunne
vært dobbelt så mange. Vi hadde ca 1/2 pakke kjeks per person,
noe som var akkurat passe. Kunne med fordel hatt to pakker med
Ritz-kjeks, istedenfor en. Vi avsluttet møtet litt før klokken 23.
Klinemøte (flyttemøte)
5. Oktober 2006, Jon Martin

Klinemøtet ble avlyst pga laber interesse. I stedet møtte 5 ivrige
TSSGere opp for å vaske ut av det nye rommet og flytte en del fra
det gamle skapet inn dit.
Ekstra-dugnad på DB
8. Oktober 2006, Håvard

Sundag 8. oktober gjekk pipepatruljen til verks med riving og
bygging av ny pipe. Me var trufast mot Lord Baden-Powell,
grunnleggjar av speidarrørsla, sitt livsmotto: "Learning by doing".
Dvs at til slutt har fekk BB ei fantastisk flott pipe, og som står i stil
med resten av byggverka!
Pils & pizza
10. Oktober 2006, Erlend

18 sulte studenter samlet seg hos Erlend for å spise masse god
pizza. I løpet av kvelden ble også Vise Versa funnet frem for
synging.
Opptakstur
14. - 15. Oktober 2006, Steinar, Espen, Håvard og Yvonne

Tre stykker (Jon Martin, Siri og Andreas) ble tatt opp som TSSGmedlemmer.
Vold & video
17. Oktober 2006, Jon Martin

13 stykker så Chicken Run i EL2. Etterpå gikk flesteparten til Lucas
for å spille kort.
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Høstens sprøeste
21. - 22. Oktober 2006, Styret

17 deltagere fordelt på fire lag strevet seg fra Midtbyen og fram til
Duddelibu. Helter i speiderskjerf vant med tiden 3:54:59 Til
middagen dukket to til opp, så vi var 19 som stappet i oss taco.
Fondue & rødsprit
24. Oktober 2006, Trygve og JK

14 Sultne speidere møttes, og inntok en bedre middag bestående av
diverse fonderte matvarer, alt fra tomater og sopp til viltkjøtt.
Kugler & kægler
31. Oktober 2006, Camilla

11 stykker møtte på Centrum Bowling for å knuse noen kægler, før
vi dro på Peppes og spiste pizza. Vi avsluttet rundt 22.30(?).
November 2006
Villmarksmøte
2. November 2006, Tone

9 stykker dro opp i Estenstadmarka for å grille i et fantastisk
vintervær. Både epler med div. tilbehør og bananer med sjokolade
ble grillet på bålet og konsumert.
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Årsmelding Duddelibu
Hytta har det siste året vært utleid til flere ulike lag og foreninger og
de samla inntektene for overnatting er 7180,-. Utleia har stort sett
vært problemfri.
I løpet av året har det blitt gjort flere forbedringer og oppussing av
Duddelibu. Nye lakner er kjøpt inn, pipa i badstua er reparert, deler
av hytta er beisa og en del andre småting er unnagjort.
Det har vært gjennomført to veddugnader hvor det er hugget noe
ved og hvor annet forefallende arbeid er gjort.
Utgiftene til DB har vært noe høyere enn tidligere år, dette pga.
flere større opppussing/reprasjons prosjekt. Saldo per 26.okt 2006
er 2760,42,-. De stud.sosiale midlene fra foregående år er da ikke
kommet inn på konto.
Yvonne Olsen

Årsmelding TSSG-Nytt
Ingen aktivitet inneværende år grunnet manglende tiltak fra
redaktør sin side. Nettsida har tatt over nyhetsformidlingsrollen.

Årsmelding Redd Barna
Tssg har og i 2006 halde fram med å støtta Redd barna med 150
kroner kvar månad. Donasjonar frå medlemmar, samt flaskepant frå
DB og møter har stått for inntektene. Redd barna-mor kan leggja
fram eit mykje godt rekneskap grunna stor stønad etter pengerulling
frå eks-TSSGarar under jubileumsfeiringa. Resultatet blei som
følgjer.
Inntekter 3567,64
Utgifter 1824
Resultat 1743,64
Håvard Otto, Redd barna-mor 2006

Årsmelding Vise Versa
Det er kjøpt inn nye t-skjorter (150stk), disse ble finansiert av Vise
Versa-fondet. Fargene ble denne gang rød og svart. Det ble solg en
del T-skjorter under 50-års jubileet. Pengene blir ført tilbake til VVfondet gjennom salg av t-skjorter.
Det ble også solgt noen gamle Vise Versa I på Jubileet.
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Årsmelding Kugler & Kægler
Det siste året har vært en suksess for Kugler og Kægler, tross bare
tre møter. Oppmøtet har vært rekordstort med hhv. 9, 16 og 11
spillere. Peppes har blitt besøkt etter hver gang. Prestasjonene har
vært varierte, men uten de virkelig gode eller virkelig dårlige.
Siste års utmerkelser:
Pønsj.bowl:
Petter (34)
Espen (48)
Miriam (40)
Cand.bowl:
Ingrid (142, 124)
Cecilie (113)
Trygve (118)
Thomas (110)
Øivind (129)
Aleksander (114)
Helge (121)
Siri1 (130)
Tone (104)
Dr.bowl:
Aleksander (155)
Helge (155)

Årsmelding Ludoklubben SEX
Ingen aktivitet inneværende år.

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 4
ganger siste året, og oppmøtet har vært godt.
Vi bruker disse møtene til å prøve ut mye nytt pizzafyll, og mange
rare nye ingredienser er prøvd ut det siste året
Folk oppfordres også til å legge ut pizzafylltester på hjemmesiden til
TSSG.

Årsmelding Vold & Video
Det siste året har det blitt sett filmer som ”Syriana” og gamle
klassikere som Flåklypa Grand Prix. Det siste ble gjennomført som
interaktivt møte, der tilskuerne skulle spise knott når Gudleik
Knotten kom til syne, og bue på Mr. Blodstupmoen.
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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 har dessverre vært en liten nedgang i utemøter siste år i forhold
til i fjor. Det har imidlertid vært større oppmøte på disse, og en
klassiker som villmarksmøte har f.eks. blitt avholdt hele tre ganger i
løpet av det siste året. Uteturer har det derimot vært dårlig med, og
Vinter-5-kampen ble dessverre avlyst i år, grunnet dårlig oppmøte.
I høst ble det tatt opp 3 nye medlemmer i GibGob RL, og de stolte
medlemmene heter Siri , Jon Martin, og Andreas. Vi håper det
kommer flere medlemmer til her også neste høst.
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5-06 Gjennomgang av revidert regnskap
og

6-06 Gjennomgang av budsjett
Regnskap og budsjett for TSSG
Årets regnskap endte med et positivt resultat, noe som er positivt.
Dette skyldes i stor grad støtte fra SiT og Sparebankstiftelsen, samt
et lite overskudd etter 50-års jubileumet tidligere i høst.
Vi fikk støtte på 5000 kr fra SiT Tapir og 13350 fra
Sparebankstiftelsen DNB NOR. Disse pengene har kommet godt
med, pengene fra SiT gikk i stor grad til DB og er i sin helhet brukt
på utstyr og overført til DB. Pengene fra Sparebankstiftelsen vil bli
brukt hovedsaklig til utstyr, noe som ikke har blitt kjøpt inn dette
semesteret, grunnet at vi ikke har hatt brukt for det. Av utstyret
som skal kjøpes inn er det mye turutsyr, bla. nytt telt.
Vi har fått mange nye medlemmer det siste semestret, samtidig
som noen gamle har falt fra. Vi bør si oss fornøyde, spesielt med
tanke på at det er flere aktive medlemmer nå enn tidligere. At enda
flere av disse er studenter er også viktig for støtte fra velferdstinget.
Inntekter:
Budsjett 05/06

Kontingent
Renter
Annonser
Stud.sos. midler
Diverse
Møter/turer
Sum inntekter

2.250,00
25,00
0,00
15.000,00
250,00
0,00
17.525,00

Regnskap 05/06

Budsjett 06/07

2.325,00
13,00
0,00
5.000,00
1)
14.154,00
0,00
21.492,00

2.250,00
15,00
0,00
15.000,00
5)
250,00
0,00
17.515,00

4)

Utgifter:
Budsjett 05/06

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

450,00
75,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
1000,00
0,00
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Regnskap 05/06

Budsjett 06/07

194,00
169,00
0,00
5.000,00
3.051,00
2.321,50
2)
1.493,50
12.229,00
3)

9.263,00

450,00
200,00
6)
0,00
10.000,00
6.000,00
7)
10.000,00
1.000,00
27.650,00
8)

-10.135,00

1. Overskudd fra jubileet (804,-) og støtte fra DNB Nor til turutstyr
på 13.350,2. Gaver i forbindelse med bursdagstur og jubileum
3. Årsresultatet er så høyt grunnet at blant annet telt og annet
utstyr ikke er kjøpt inn før årsmøtet.
4. Kontingentinntekten stemmer ikke overens med
medlemsantallet siden noen av innbetalingene kom etter at
regnskapsårets avslutning.
5. DNBs bidrag til turutstyr var kun et engangstilfelle, og vi regner
ikke med å få mye bidrag utover det fra SiT Tapir.
6. Dette avhenger av sak nr. 7, diskusjon omkring fremtiden til
TSSG-nytt.
7. Innkjøp av telt og annet utstyr som ikke ble gjort før årsmøtet.
8. Vi budsjetterer med et underskudd for å utligne årets
overskudd.

Regnskap og budsjett for Duddelibu
Kasse
Postbanken
Overnatting
Diverse
Resultat
Egenkapital
Kontrollsum

Råbalanse
13211,50 12560,50
10109,42
8000,00
7180,00
11560,50
7,32

34881,42

Overføring

Resultat

11569,50

Balanse
631,00
2109,42

7180,00
7,32

4373,18
7133,50 4373,18
2760,42
34881,42 4373,18 4373,18 11560,50 11560,50 2760,42 2760,42

Regnskap for Vise Versa
Overført ifra forrige regnskapsår
Renter
Salg av VV2
Opptrykk av T-skjorter
Gebyrer og andre utgifter
Overført til neste regnskapsår
Resultat
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Inn
43.651,56
29,05
0,00

Ut

11.813,00
40,00
31.827,61
- 11.823,95

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

04.11.04
08.11.05 30.10.06
1.807,50
1.820,00
2.839,00
9.235,63
15.637,45
21.073,23
11.043,13
17.457,45
23.912.23
563,00
1.311,50
631,00
5.776,02
3.782,35
2.109,42
6.339,02
5.093,85
2.740,42
17.382,15 22.5513,30
26.652,65

Bundne eiendeler
04.11.04
08.11.05 30.10.06
T-skjorter
0,00
0,00
*10.425,00
VV-fond
39.201,98
43.651,56
31.827,61
Sangbøker
11.750,00
6.450,00
**5.750,00
Stoff til leirbålskappe
1.000,00
1.000,00
Duddelibu
657.800,00 782.500,00 ***782,500,00
Baddelibu
108.200,00 111.500,00 ***111.500,00
Sum bundne eiendeler
816.951.98 945.101,56
943.002,61

Gjeld
Egenkapital

0,00
834.334,13

0,00
967.652,86

0,00
969.655,26

* Det ble kjøpt inn 150 T-skjorter og 5 Fleece-gensere. Av disse er
alle fleece-genserne solgt og 11 T-skjorter. Grunnen til at inntektene
for disse ikke vises i regnskapet er at pengene er på vei fra TSSGkontoen til ViseVersa-kontoen og dermed ikke kommet inn på konto
pr. 06.11.06. Dette foreligger derfor ikke i regnskapet.
For Visemor, Sigvart Skald
06.11.06
** Beholdningen pr 08.11.05 var på 129 VV2-sangbøker. Etter å ha
talt over sangbøkene i dag, 06.11.06, har jeg bare klart å finne 117
bøker. Sannsynligvis er det gjort en regnefeil i antall bøker i
beholdning for mange år siden. 2 av de 117 sangbøkene var
vannskadet pga oppbevaring i fuktig kjeller hos en x-TSSG-er.
Beholdning
pr.
06.11.06
er
derfor
115
sangbøker.
For Visemor, Sigvart Skald
06.11.06
*** Direkte overført fra forrige år siden oppdatert verdi ikke er
tilgjengelig i skrivende stund. –styret.
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Revisors kommentarer til regnskapene
Alle regnskapene er revidert og funnet i orden.
Et par kommentarer:
- Både i DB- og TSSG-kassa var det noen kroner overskudd, hhv 4,og 26,-. Revisor foreslår at disse gis til Redd Barna slik at beløpene
stemmer når de neste kassererene tar over
- Det er noe sein overføring mellom de forskjellige kontoene, dvs for
tett opp mot regnskapsoppgjør. For eksempel er 5000,- overført fra
TSSG til DB uten at de har kommet inn på DB's konto når
regnskapet gjøres opp. Dette betyr at denne summen faller utenfor
alle oversikter. I tillegg ville DB's underskudd på 2333,18 blitt snudd
til overskudd på 2666,82 hvis pengene var kommet med.
Ergo: For seinere år; sørg for tidligere overføringer mellom
kontoene.
- Mange av kontoene disponeres av andre personer enn kasserer.
Dette er upraktisk, samt at kvitteringer og kontoutskrifter kommer
lett på avveie. Sørg for umiddelbar disponeringsoverføring til ny
kasserer etter årsmøtet.
Trondheim, 6/11-06
Hilde Lea Lein
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7-06 Diskusjon rundt TSSG-Nytt
TSSG-Nytt har ikke kommet ut regelmessig de site par årene av
forskjellige årsaker.
Styret ønsker en diskusjon, og gjerne et vedtak eller en instilling på
hva årsmøtet ser for seg angående fremtiden til TSSG-Nytt.

8-06 Valg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leder i TSSG
3-4 styremedlemmer (sekretær, kasserer, nestleder og evnt
turleder)
Hytteschæf
Redaktør i TSSG-Nytt
Redd Barna-far/-mor
Revisor
Visefar/-mor

9-06 Innkomne saker
Sak 1, Opprettelse av en hyttekomité
Det foreslås herved å opprette en hyttekomité på 3-4 personer som
har til hensikt å avlaste hytteschæf i dennes arbeidsutøvelse, samt
organisere dugnader og arbeidsfordeling på Duddelibu.
Etter å ha vært tilstede på forrige veddugnad, samt alle DB-turene
nå i høst har undertegnede med selvsyn kunnet konstantere at vår
kjære speiderhytte har et etterslep på vedlikehold som bør utbedres
snarest for å unngå videre forverring av tilstanden. Heldigvis fikk vi
utbedret noe på forrige veddugnad, men det blir ofte for liten tid til
både å hugge ved samt utføre tyngre vedlikehold i løpet av kun to
helger i året.
En hyttekomite (navnet er ikke så viktig, da det i denne
sammenheng er hensikten som er viktigst) vil måtte sette opp
prioriteringslister ut fra hvilke oppgaver og prosjekter som må
gjennomføres, og etter hva som er praktisk gjennomførbart, mtp.
økonomi.
Vi har i høst hatt en situasjon der hytteschæfen dessverre har vært
utilgjengelig store deler av semesteret, noe som har vært uheldig
mtp. uteie og organiseringen av veddugnaden. Medlemmer i en
hyttekomité vil kunne tre inn som stedfortredere ved behov, men
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ved å ha en komité på 3-4 personer vil man samtidig kunne
opprettholde en flat struktur organisasjonsmessig.
Trondheim, 28.10.06
Steinar Hagen

10-06 Eventuelt
-

Evaluering av de siste terminlistene og høre om hvem som har
lyst til å arrangere neste år
Snø på Duddelibu
Org-nummer
TSSG-wiki
Telt-innkjøp
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Medlemsliste pr. 7.11.2006
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du ønsker den fullstendige årsmeldinga.]

