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Innkalling til årsmøte i TSSG
Praktisk informasjon
Årsmøtet finner sted i R3 i Realfagsbygget på Gløshaugen torsdag 8.
november 2007 klokken 19.00. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være
styret i hende senest 10 dager i forveien, altså lørdag 29. oktober.
Det blir enkel bevertning underveis.
Etter årsmøtet er det opptak av nye TSSGere, disse må huske å ha med et
knapphull.

Saksliste
Sak 1-07 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-07 Valg av ordstyrer og referent
Sak 3-07 Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor
Sak 4-07 Gjennomgang av årsmeldinger
Sak 5-07 Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 6-07 Gjennomgang av budsjett
Sak 7-07 Valg
1. Leder
2. 3 styremedlemmer
3. Redaktør web og TSSG-Nytt
4. Hytteschæf
5. 2 DB-ass
6. Redd Barna-mor
7. Visemor
8. Revisor
9. Valgkomite
Sak 8-06 Innkomne saker
Sak 9-06 Eventuelt
Speiderhilsen
Styret TSSG
Trygve Helgerud
Jon Martin Harstad Bakken
Camilla Aabakken
Siri Almenning Stenhaug
Erlend Klakegg Bergheim
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3-07 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.
c) Styrets leder har prokura.
d) Styrets leder og styrets nestleder har signaturrett samlet.
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.
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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 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.
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2. Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig
flertall på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.
3. Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet,
tilhører dette. Rentene tilføres fondet som inntekter.
4. Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 12 måneder hvis ikke annet er avtalt.
5. Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram
for godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er
tilstede. Lånene er rentefrie.
6. Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet og
ekstraordinær generalforsamling i TSSG.
7. VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.
8. Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG.

-6-

Referat fra årsmøtet i TSSG
9. november 2006
Oppmøte:
Trygve, Jon Martin, Steinar, Kjersti II, Tone II, Petter, Siri III, Camilla, Martin,
Espen II, Thomas, Miriam, Siri, Ingrid, Jan Kristian, Helge, Erlend, Håvard,
Ole Jakob og Christian.

Sak 1, Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent ved aklamasjon, ingen innvendinger.

Sak 2, Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer:
Jon Martin Harstad Bakken
Referent:
Erlend Klakegg Bergheim
Valgt ved aklamasjon.

Sak 3, Gjennomgang av statutter og referat
Ingrid påpeker at statuttene for personvalg åpner for hemmelig valg hvis det
ønskes fra salen og tvunget hemmelig valg om det er flere kandidater.

Sak 4, Gjennomgang av årsmeldingen
1) Det var under turen til DB den 10.-12. mars (egentlig vinter-5-kamp)
at komposthaugen brant og vann smakte parafin.
2) Veddugnaden 28.-30. april skulle egentlig vart til mandag 1. mai.
3) På sykkelmøtet 25. april var det i hovedsak sykler som ble vasket,
ikke nødvendigvis TSSGere.
4) På tampen av Ost & Vin-møtet den 3. oktober stod gjesten for en
runde karaoke på tampen.
5) Under Fodue & Rødsprit-møtet den 24. oktober var det (utrolig nok)
ingen branntilløp.
6) Ingrid bemerker at det er mange trykkleifer.
7) Jon Martin minner om at neste Kugler & Kægler blir K&K-møte
nummer 100.
8) Til tross for meget blank årsmelding for Ludoklubben SEX har det
vært noe spilling av ludo på Duddelibu den siste tiden.

Sak 5, Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 6, Gjennomgang av budsjett
1) Det skulle stått en notis om at pengene fra SiT blir overført i sin
helhet til Duddelibu.
2) Ingrid foreslår å legge ”Gaver” til blant postene i TSSG sitt
regnskap/budsjett.
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3) Erlend foreslår å fjerne ”Annonser” fra postene i TSSG sitt
regnskap/budsjett.
4) Det skal være overført penger for mer enn 11 t-skjorter.
5) Ingrid påpeker at man i Duddelibu sitt regnskap ikke kan se hva
som betales i forsikring. Det etterlyses generelt flere detaljer i
regnskapet til Duddelibu.

Sak 7, Diskusjon rundt TSSG-Nytt
Vi har en diskusjon, og det later ikke til å være noen ildsjeler i salen. Det
diskuteres om evt. flytting til nettsidene og evt. andre måter å gjøre ting på.
Man velger å la TSSG-Nytt sove til neste årsmøte.

Sak 8, Valg
Leder:
Styret:
Hytteschæf:
Redd Barna-mor:
Revisor:
Visemor:
Valgkomité:

Trygve Helgerud
Jon Martin Harstad Bakken, Erlend Klakegg Bergheim,
Siri Almenning Stenhaug, Camilla Aabakken (valg)
Jan Kristian Borgen (valg)
Håvard Otto
Styret får fullmakt til å finne revisor
Ingrid Skistad og Helge C. Harstad Bakken
Håvard Otto, Steinar Hagen, Tone Gangstad

Ingrid påpeker at drammensere gjør en god jobb i TSSG.

Sak 9, Innkomne saker
Opprettelse av en hyttekomité
Hytteschæf stiller seg positiv til forslaget. Årsmøtet vedtar å kjøre
prøveordning til neste årsmøte. Helge og Håvard (gjennom valg) blir med i
denne omgang.
Hytteschæf fremmer forslag til endring av statutter til neste årsmøte dersom
man ønsker dette som permanent ordning.

Sak 10, Eventuelt
1. Det orienteres kort om hvilke tanker som er ute og går rundt TSSG og
KFUK-KFUM. Det blir en liten diskusjon rundt dette.
2. Ingrid ønsker å føre opp på vårens terminliste at hun skal ha
kulturmøte den 6. eller 7. mars.
3. Thomas foreslår Risk-turnering, og er villig til å arrangere.
4. 16.-18. mars har Nedre Buskerud krets snøhuletur, og det er interesse
for at TSSG skal arrangere snøhuletur.
5. Styret bes undersøke muligheter for ølskole hos Dahls sammen med
linjeforening for kjemi eller informatikk.
6. Erlend er ansvarlig for 2 meter snø på Duddelibu på bursdagsturen.
7. Årsmøtet ber styret registrere TSSG i Brønnøysundregistrene.
8. Idéen om å lage wiki blir tatt godt imot, og styret får ansvar for dette.
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9. I orienteringen om valg av telt kommer det frem at årsmøtet stiller seg
mest positiv til lavvo.
10. Det kommer kritikk til hvordan årsmøtet er organisert. Styret bes ta
dette til etterretning til neste årsmøte.

Henstilling
Årsmøtet ber komande styre utarbeida løysingar for å flytta papiravisa (TSSGNytt ref.) over til nettsidene. (Håvard)
Årsmøtet henstiller styret og valkomitéen for å ha ordstyrar som ikkje er med i
styret på neste årsmøte i 2007. (Håvard)
Møtet hevet: 22:53
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Referat, Ekstraordinært årsmøte, TSSG
11. september 2007
Oppmøte:
Jon Martin Harstad Bakken, Kamille Aabakken, Jonathan Gjørstad, Vegar
Evenrud, Anne Pettersen, Petter Gjerp, Geir Ekeland Bartz-Johannessen,
Trine Aabakken, Helge Christoffer Harstad Bakken, Espen Gjerp, Tone
Gangstad, Andreas Nordvik Bruland, Siri Haug, Steinar Hagen, Trygve
Helgerud, Erlend Klakegg Bergheim
Frasagt stemme:
Håvard Otto, Stine Karlsen, Ole Jacob Elderup, Thomas Due Hestnes, Cecilie
Egede- Nissen, Jan Kristian Borgen

Sak 1, Tildeling av prokura
Styret foreslår at styreleder tildeles prokura.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2, Tildeling av signaturrett
Styret foreslår at styreleder og styrets nestleder samlet har signaturrett.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3, Endring av statutter
Styret foreslår å legge til følgende punkter til dagens vedtekter:
§4, c Styrets leder har prokura.
§4, d Styrets leder og styrets nestleder har signaturrett samlet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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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. Enkelte møter er desverre blitt avlyst dette året, men vi
håper dette er en trend som er snur, i og med at mange nye og engasjerte
medlemmer har blitt med i gruppa. De fleste av de avlyste møtene er avlyst
pga manglende arrangører. Vil derfor oppfordre til at folk sier ifra om de vil
arrangere møter.
Det ble brukt mye tid på søknad om støtte fra SIT/kulturstyret. TSSG ble
gledelig nok tildelt 10 000 kroner, noe som førte til innkjøp av både primus
(Primus Omnifuel) og lavo (Helsport Varanger 10-12). Resten av pengene
gikk med til oppussing på Duddelibu. Hel ble omfattende restaureringsarbeid
på Baddelibu utført.
Etter Jubileet i 2006 ble det besluttet at TSSG skulle søke om
organisasjonsnummer. Etter mye brevveksling med Brønnøysundregistrene
ble søknaden godkjent, og TSSG er nå den stolte eier av et
organisasjonsnummer (990 745 005)
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, 2006
10.-12., Utetur
Ansvarlig: Trygve

11 TSSGere møttes i St.Olavsgate, der ble det fanget en flaske rødsprit, før
turen gikk med trikk opp til Lian. Fra Lian gikk turen via Stykket, ned til
Skjelbreia.
Vel framme ved Skjelbria ble det laget middag, delevis på bål, delevis på
primus.
Lørdag gikk turen til Studenterhytta, der det ble inntatt pannkakemiddag,
kake, kveldsmat.. Og etter en god natts søvn var det igjen klart for mat,
frokost! På studenterhytta dukket det opp ytterligere en TSSGer!
Alle var enige om at det hadde vært en fin tur
14., Rutsje og Plaskemøte
Ansvarlig: Trygve

7 stykker møttes på Pirbadet for en dukkert. Etter to og en halv time med
svømming, bading, badstuing og leking gikk de hjem igjen, nyvaskede og
rene.
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16., Vafler, vin og visesang
Ansvarlig: KjerstiI

Hele 8 TSSGer kom på dette møtet. Inkludert vertskapet var det da 10. Det
ble hygge med gode vafler, lite visesang og mindre vin.
23., TP & Kafé
Ansvarlig: Ingrid

En håndfull tssg'ere møtte opp på Lucas og spilte TP. Det ble en tidlig
avslutning på kvelden, da flere hadde begynnt å få nerver for de kommende
eksamnene sine...
28., Lage julepynt og julekort møte
Ansvarlig: Helge

12 TSSG'ere kom og lagde julepynt så nå ser vel hyblene litt bedre ut ;)

Desember, 2006
5., Gløgg & Pepperkaker
Ansvarlig: Hilde og Sigvart

8.-10., Juletur til DB
Ansvarlig: Petter

Avlyst grunnet laber interesse for tur midt i eksamensperioden
13., Gourmetmøte
Ansvarlig: Trygve

13(!!) sultne speidere møttes på Taj Tandoori for en bedre middag. Det ble
inntatt diverse indiske retter, de fleste med Nan-brød til.
Taj Tandoori er en koslig liten restaurant, men god indisk mat. Kan anbefales.

Januar, 2007
5.-7., Etterjulstur til Duddelibu
Ansvarlig: Jon Martin

9 stk dro på en nokså standard DB-tur.
11., Villmarksmøte
Ansvarlig: Tone

Det var 13 stk som var med på møtet. Vi gikk inn i skogene i estestadsmarka.
Vi kosa oss med bannan med sjoklade, og epler med kanel og sukker foran
bålet før vi gikk hjem med røykfyllte jakker.
16., Vold & Video
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Ansvarlig: Siri 3

9 TSSG ere møtte opp på Mikrobryggeriet. Etterpå gikk vi for å se Babel, som
viste seg å være en ganske spesiell film.
20.-21., Utetur
Ansvarlig: Jon Martin

12 TSSGere tok ski og staver fatt fra Bratsberg lørdag morgen og fant et
passende leirsted midt i Estenstadmarka. Mye skigåing på ettermiddagen og
bålkos på kvelden.
23., Pils & Pizza
Møtet ble gjennomført med godt oppmøte på Steinan, men det huskes
dessverre ikke hvor mange som møtte.
Ansvarlig: Erlend

25., Klinemøte
Ansvarlig: Trygve

Klinemøtet fant sted i Kjel22, og det møtte opp 6 speidere, en symaskin og litt
verktøy. Sammen laget de 5 kjeleunderlag, og 8 putetrekk (to gule, tre blå og
tre røde)
26.-28., Tur til Duddelibu
Ansvarlig: Jon Martin

14 stk tok en tur til DB på kort varsel
30., Kugler & Kægler
Ansvarlig: Camilla

8 ivrige TSSGere feiret møte nr 100 og dro på peppes etterpå.

Februar, 2007
1., Rutsje og Plaskemøte
Ansvarlig: Trygve

Seks møkkete speider møttes på Pirbadet, to og en halv time seinere gikk
seks rene speidere hjem igjen..
4., Besøk på Vitensenteret
Ansvarlig: Jon Martin

4 stykker møtte opp utenfor vitensenteret, og lekte i over 3,5 timer med
tekniske duppedingser.
9.-11., Bursdagstur
Ansvarlig: Styret
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16 feiret hytta med 5-retters middag og CO2-kake. Forretter: Crabsticksalat og
melon/skinke. Hønsefrikkesé til hovedrett og ost/kjeks og is med
skogsbærsaus til dessert.
13., Ølskole på Dahls
Ansvarlig: Jon Martin

Ca 45 TSSGere, Taktlause og venner dro til Dahls for å gjøre seg kloke på øl.
15., Akemøte
Ansvarlig: Helge

10 TSSGere lekte seg i snøen før vi koste oss med boller og kakkao hos
Steinar
20., Vold & Video
Ansvarlig: Camilla

13(?) TSSG-ere ble skremt av Fritt Vilt.
23.-25., Vindsmyr-DB
Ansvarlig: Jon Martin

6 stykker møttes på M4 kl 9:10 på lørdag. Turen gikk via Selbukåten og over
fjellet ved Våttåfjell. Ankom DB i 5-tiden og nøt gryterett og badstue. Retur på
søndag med taxi.
27., Klinemøte
Ansvarlig: Trygve

8 speidere møttes, og det ble malt skilt og ny vann-trakt til DB ble forsvarlig
merket med "VANN". Det ble også sydd nye gardiner til BB

Mars, 2007
6., Ost & Vin
Ansvarlig: Camilla

Ble opprinnelig satt opp 1.mars, men ble flyttet pga bare 6 påmeldte. Åtte
stykker dukket opp og nøt vin, mozell, hjemmelaget mjød og gode oster.
7., Kulturmøte
Ansvarlig: Ingrid

Folk kom og nøt sin kulturelle utskeielse (og en liten pils?). Ellevill jubel og
stor applaus både til TapHel&Toddy og Chemikernes Interne Teater.
9.-11., DB-tur
Ansvarlig: Jon Martin

11 totalt slappet av på Duddelibu.
15., Kugler & Kægler
- 14 -

Ansvarlig: Camilla

12 stykker møtte opp og bowlet i halvannen time, før vi gikk på Peppes.
20., Tysk aften
Ansvarlig: Miriam

22., Villmarksmøte - Avlyst
Ansvarlig: Tone

Avlyst pga få påmeldte. Møtet ble dessuten tett opptil v5k-helgen.
23.-25., Vinter-5-kamp
Ansvarlig: Håvard, Steinar, Trygve

Tre glade speidere tok bussen fra Munkegata, mens 5 andre kjørte bil.
Fredag var det tradisjonen tro pannekakemiddag, lørdag spagettimiddag. På
lørdag ble de gamle orienteringspostene hentet inn, desverre var de ødelagt
av vær og vind.
27., Marsipanmøte - Avlyst
Ansvarlig: Helge

April, 2007
13.-15., Fonduetur til Duddelibu
Ansvarlig: Jon Martin

Vi var på det meste 17 stykker og koste oss med store mengder mat. På
søndagen ble badstua revet.
19., Pils & Pizza - flyttet
Ansvarlig: Miriam

19., Sykkelmøte - Avlyst
Ansvarlig:

Avlyst siden Pils og Pizza ble flyttet til denne dagen. I tillegg dårlig vær hele
uka.
24., Chemie Grand Prix
Ansvarlig: Vegar

27.-29., Veddugnad
Ansvarlig: Hyttekommitéen

Mai, 2007
3., Vannraketter
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Ansvarlig: Jon Martin

13 stk bygde vannraketter og skøyt disse ut over Hesthagen. Grilling ble det
også. Kaldt vær, men opphold.
14., Årsmøte GibGob
Ansvarlig: Hilde

29.-30., Grilling på Duddelibu - Avlyst
Ansvarlig: Jon Martin

Lite oppslutning.
29., Grilling på Berg Studentby
Ansvarlig:

14 stykker møttes den første dagen med ordentlig sommervær og grillet
pølser og andre godsaker.

Juni, 2007
1., Gourmetmøte
Ansvarlig: Styret

12 stykker koste seg med kinesisk mat. En del gikk videre til Mormors etterpå.

August, 2007
14., Immatrikulering
Ansvarlig: Styret

Til sammen 10 stykker betjente en fin stand og stekte pannekaker til oss selv.
Vi hadde lavvo som en estetisk bakgrunn.
17.-19., Snu-knotteplasten-tur
Ansvarlig: Hyttekom.

28., Intromøte
Ansvarlig: Styret

8 nye TSSGere møtte opp foran Hovedbygget, ytterligere 2 kom rett til R4.
Gruppa ble presentert, og kake ble spist. Deretter gikk turen ned til Lycke
30., Pils & Pizza
Ansvarlig: Vegar

31.-2., Introtur
Ansvarlig: Styret

12 + 2 nye dro til DB. Badstua ble ferdigstilt til lørdagskvelden.

- 16 -

September, 2007
6., Fiske og grilling
Ansvarlig: Trygve

7 speidere møtte opp, det ble grillet og fisket. Desverre ga det ingen
resultater. Fisken lever fortsatt i beste velgående.
7.-9., Lederløft
Ansvarlig: NSF

8 TSSGere + en gjest reiste til Ingelsrud for å bli lederløftet. Flott helg!
11., Kugler & Kægler
Ansvarlig: Camilla

11 stykker kom for å bowle og to kom for å se på. I tillegg dukket tre til opp på
Peppes i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet.
11., Ekstraordinært årsmøte
Ansvarlig: Styret

SE REFERAT (16 oppmøtte)
14.-16., Moskussafari
Ansvarlig: Jon Martin

14 stykker ble med på turen. Etter en knekt lavvostang og 1-2 timers søvn natt
til lørdag, lyttet vi til fjellvettregel nr 3 (vis respekt for været) og fant ut at det
var ingen skam å snu. Turen endte på Kongsvoll stasjon kl 8 lørdag morgen.
Derfra tok noen bil og resten tog hjem.
18., Vold & Video -AVLYST
Ansvarlig: Styret

Møtet ble avlyst p.g.a. mangel på arrangør.
20., Villmarksmøte
Ansvarlig: Tone

5 stykker laget middag og dessert i skogen.
21.-23., Nasjonal Rover-5-kamp
Ansvarlig: Forbundet

25., Rutsje & Plaskemøte
Ansvarlig: EspenII

6 stk møttes på pirbadet og plasket og koste seg i nesten 2 timer.
28.-30., DB-tur / veddugnad
Ansvarlig: Hyttesjæfen

- 17 -

Oktober, 2007
2., TP & Kafé -AVLYST
Ansvarlig: Ingrid

3., Kulturmøte: promenadekonsert og UKA-åpning
Ansvarlig: Jon Martin og Trygve

9 TSSG-ere fikk med seg en flott konsert i Dødens Dal og avdukningen av
UKE-navnet "Manifest".
9., Klinemøte
Ansvarlig: Trygve

Til sammen var syv stykker innom møtet og det ble sydd, strikket og malt.
11., Vold & Video
Ansvarlig: Petter

8 TSSG-ere møttes på prinsen kino for å se på morsomme filmer, både en
kort og en lang.
16., RBG-møte
Ansvarlig: RBG-Trøndelag

18., Eit ekte speidarmøte
Ansvarlig: Håvard

14 roverar mimra tilbake til gamle speidartider med speidarmøte i
Estenstadsmarka. Patruljane Felg, Rovfugl og Hakkespett konkurrerte i
knutar, fyrstehjelp med speidarskjef og speidarquiz. Ein regn- og snøtung
kveld i Estenstadsmarka blei avslutta med bål og speidarbøn.
20.-21., Opptakstur
Ansvarlig: Jon Martin

Opptaksturen ble gjennomført
23., Pils & Pizza
Ansvarlig: Geir og Trine

26.-28., TOSSGiade
Ansvarlig: Styret

17 stykker fylte opp hybelen til Steinar med snack og god drikke. Rundt 2100
gikk de i samlet tropp ned til Samfundet. Der ventet en flott UKA-revy. En
gang etter midnatt gikk turen opp til DB. Søndag gikk turen ned igjen.
30., Vold & Video
Ansvarlig: Siri3
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November, 2007
6., Kugler & Kægler
Ansvarlig: Camilla

Årsmelding Duddelibu
Hytta har det siste året vært utleid til flere ulike lag og foreninger og de samla
inntektene for overnatting er 6670,-. Utleia har stort sett vært nesten
problemfri, med unntak av litt uønsket bruk av motorsag, og ødelagte
parafinlykter. Ved ett tilfelle ble parafinkanna brukt som vannkanne. Bøtter og
kanner til drikkevann er nå merket med ”vann” og prafinkanna er merket med
”Parafin” Det er derfor ønskelig at det lages et utleiereglement/utleieinstruks.
I løpet av året har det blitt gjort flere forbedringer og oppussing av Duddelibu
og Baddelibu. Badstua ble pusset opp innvendig, og pipa ble reparert
utvendig. Innvendig i badsua ble all kledning i tillegg til badstubenkene byttet.
Muren rundt ovnen ble pusset. Utvendig er det satt opp takrenne. TSSG var
så generøse at de sponset oppussingen med 15 000,- Dette er hytta svært
takknemlig for.
På Duddelibu ble resten av knotteplasten snudd. I tillegg ble det satt opp
takrenne over verandaen. Det er fortsatt behov for å bytte vindskier og
islekter. Enkefruen ble også tømt i løpet av siste veddugnad.
Det er avholdt kun én veddugnad. Grunnen til dette er at vedlageret var stort,
og mengden annet arbeid også var stor. Vedbeholdningen har imidlertid
sunket, og det vil være behov for ny veddugnad til våren.
Utgiftene til DB har vært noe høyere enn tidligere år, dette pga. flere større
opppussing/reprasjons prosjekt. Saldo per 26.okt 2007 er 3800,-

Årsmelding TSSG-Nytt
Ingen aktivitet inneværende år.

Årsmelding Redd Barna
Redd Barna har innverande år gått med eit klart underskot. Faste utgifter per
år er 1824 kroner, medan inntektene berre har vore 203,97 kroner. Heldigvis
gav jubileet i fjor gode inntekter til Redd Barna, noko som sikra framleis drift
av givartenesta. Det er derfor naudsynt fleire bidrag frå medlemsmassen,
samt gode rutinar for å samla opp flaskepant frå DB og andre møter.
Inntekter 203,97
Utgifter 1824,00
Resultat -1620,33
Saldo per 30/9-07: 933,49
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Håvard Otto
Redd Barna-mor

Årsmelding Vise Versa
Vise Versa her dette året solgt 10 sangbøker og 10 t-skjorter. Det er fortsatt
en del bøker igjen, men det kan om det kommer et nytt år med landsleir kan
dette brukes opp fort. Det kan derfor vurderes å starte arbeide med en nye
bok, da dette erfaringsmessig tar lang tid. Ellers har det ikke vært mye inn og
ut av fondet.

Årsmelding Kugler & Kægler
Bowlinggruppen har hatt et godt år med 4 møter og henholdsvis 8, 12, 11 og
8 bowlere. Peppes har blitt besøkt hver gang. Beste resultat ble oppnådd av
Helge med 143 poeng.
Det siste året har følgende titler blitt delt ut:
Pønsj.bowl:
Kjersti2
Petter
Cand.bowl:
Espen2
Siri1
Camilla
Helge
Åsmund
Anne
Andreas
Geir

Årsmelding Ludoklubben SEX
Ingen aktivitet inneværende år.

Årsmelding Pils & Pizza
Som også i år er Pils & Pizza et populært møte i TSSG, noe man også kan se
igjen ved at det er arrangert hele 3 ganger siste året, men et av årets møter
ble gjort om til Tysk aften ved Miriam.
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.
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Årsmelding Vold & Video
Det siste året har det blitt sett filmer som «Babel» og «Fritt Vilt», noe som er
med på å holde oppe aktivitetsnivået i denne gruppen.
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
Etter fleire år med låg aktivitet har GibGob RL inneverande år hatt ein auke i
aktiviteten. Ved årsmøtet i mai blei det vald ny lagleiing. Hilde Lea Lein gjekk
av som gruppeleiar etter fleire års innsats. Håvard Otto blei ny lagsleiar,
medan Camilla Aabakken, Helge Christoffer Bakken og Vegar Evenrud blei
vald til assistentar. På årsmøtet blei det ytra ynskje om fleire arrangement, og
særleg slik at studentspeidarar kunne vera ein ressurs for speidararbeidet i
Sør-Trøndelag krets.
Medlemsskap
Camilla, Vegar, Trygve, Helge, Petter og Kjersti gjennomførte årets
opptakstur, 20-21. oktober. Pr. 31/10-07 har GibGob 5 betalande medlemmar
registrert i Norges Speiderforbund. Det er ynskjeleg med meir
medlemsrekurtering i komande år
Økonomi
GibGob har i 2007 fått 10550 kroner i stønad frå FriFond. Pengane har gått til
deltaking på Lederløft og Knutepunkt for 2 personar. Attståande beløp vert
nytta til V5K-08.
Arrangement
Vinter-5-kampen blei diverre i år som i fjor avlyst pga for få påmeldte. Likevel
bør det vera ei klar målsetning å arrangera V5K i 2008. Viktig med tidleg og
massiv blæsting til alle aktuelle deltakarar.
Håvard Otto, Helge Bakken og Jon Martin H Bakken var med på nasjonal
leiarsamling, Lederløft, på Ingelsrud 7-9. september. Studentspeidarmiljøet
var også sterkt representert med mange skogvoktarar i stabsfunksjonar.
Moskussafari blei arrangeret 14-16. september. Trass i god deltaking,
oppheva kraftig vind og generelt mykje vêr moskusgarantien. Det heile endte
med ein snarleg retur til Kongsvoll laurdag morgon. Sjølv om god annonsering
til gruppper i kretsen, kom det ingen deltakarar frå kretsen.
”Eit ekte speidarmøte” blei arrangert for TSSG 18.oktober med stor suksess.
14 roverar var mimra tilbake til ei fjern speidartid ein kveld ute i
Estenstadsmarka.
GibGob har vore representert på fleire leiarsamlingar og kretsting i SørTrøndelag krets. Ingeborg Engh og Vegar Evenrud har fått stønad frå GibGob
til deltaking på leiarkurs og RBG-kurs på Knutepunkt, oktober 2008
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Alt i alt kan året oppsumerast med auka aktivitet og ny giv over GibGobarbeidet. Særleg kan ein trekkja fram eit nærare samarbeid mellom
studenspeiding og Sør-Trøndelag krets.
Håvard Otto
Gruppeleiar
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5-06 Gjennomgang av revidert regnskap
og

6-06 Gjennomgang av budsjett
Regnskap og budsjett for TSSG
Inntekter:
Regnskap 06/07

Budsjett 06/07

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

2)

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

3.000,00
19,71
0,00
10.000,00
1)
3.319,70
0,00
0,00
16.339,41

Budsjett 07/08

3.000,00
15,00
15.000,00
250,00
0,00
10.550,00
28.815,00

Utgifter:
Regnskap 06/07

Budsjett 06/07

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

450,00
200,00
0,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
1.000,00
27.650,00
-10.135,00

38,00
277,00
0,00
6)
10.000,00
2.172,30
3)
6.913,00
4)
7.799,50
27.199,80
5)

-10.860,39

Budsjett 07/08

11.050,00
200,00
125,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
29.375,00
-560,00

1. Økt støtte til GibGob-RL fra Trondheim Kommune (518,70), betaling for
deltakelse på 50-års-jubileet (600), utleie av lavvo (200), betaling for
veddugnad som skulle vært betalt direkte til Camilla (266), penger til
Vise Versa som ble ført som utgift i fjorårets regnskap, men som ved
en feil kom inn igjen på TSSG sin konto (1735).
2. 37 betalende medlemmer i år, 3 som skulle vært ført i fjor. I tillegg er
det to for sent betalte som ikke er med i regnskapet. Derfor 39
personer i medlemslisten.
3. 2 pulker, lavvo, primus og takke.
4. Badstumaterialer (5000 (i tillegg til stud.sos. midler)), betaling for tskjorter til Vise Versa som skulle vært overført i 2006 (1735), gave til
DB (419,50), veddugnadspenger til Camilla (se pkt. 1)(266). En uviss
utbetaling mellom siste års regnskap ble ført og ny kasserer overtok
kassen. Mangler kvittering (379).
5. Det er gjort store investeringer i både hytte og utstyr.
6. Stud.sos.midler har i sin helhet gått direkte til badstumaterialer til DB.
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Regnskap og budsjett for Duddelibu
Inntekter:
Regnskap 06/07

Overnatting TSSG
Utleie
Stud.sosiale midler
Diverse
Sum inntekter

Budsjett 07/08

6,710.00
5.367,38
12077,38

3.000,00
4.000,00
1)
10.000,00
500,00
17.500,00

Utgifter:
Regnskap 06/07

Veddugnad
Husgeråd
Avgifter
Prosjekter
Diverse
Sum utgifter

Budsjett 07/08

12350,22
12350,22

Drift/årsresultat

3.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
500,00
17.500,00

-272,84

1) Midler fra SIT og andre støttespillere
Spesifisering av utgiftsposter:
- Husgeråd: Gass, stearinlys, parafin, lampeglass, dopapir ol.
- Avgifter: Renovasjonsavgift, forsikringsavgift, festeavgift
- Veddugnad: Ved, bensin, middag

Regnskap for Vise Versa
Beholdning VV2 Beholdning VV1 T-skjorter
Overtatt

115

33

139

12

0

10

103

33

129

Solgt
Ut

Beholdning konto pr nov-06: 31827,61
Beholdning konto pr nov-07: 34772,75

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

08.11.05
30.10.06
08.11.07
1.820,00
2.839,00
3.047,70
15.637,45
21.073,23
10.004,14
17.457,45
23.912,23
13.051,84
1.311,50
631.00
3.782,35
2.109,42
5.093,85
2.760,42
2.487,58
22.5513,30
26.652,65
15.539,42
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Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker
Stoff til leirbålskappe
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler

08.11.05

Gjeld
Egenkapital

30.10.06
08.11.07
0,00
10.425,00
9.675,00
43.651,56
31.827,61
34.772,75
6.450,00
5.750,00
5.150,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
782.500,00
782,500,00
778,000,00
111.500,00
111.500,00
128.000,00
945.101,56
943.002,61
956.597,75
0,00
967.652,86

0,00
969.655,26

0,00
972.137,17

Revisors kommentar
Årets regnskap
● Tssg:
● Regnskapsboka må brukes
● Regnskapet må starte der forrige års regnskap sluttet
● Alle transaksjoner må gjenspeiles i enten kasse eller konto
inn/ut
● Alt må ha bilagsnummer, også innbetalinger.
● Unaturlig med uttak fra kasse på feks 124,80. Rund av til
nærmeste 50-øre før uttak.
● Det mangler kvitteringer for et beløp ut av kasse på 379,-. Dette
har skjedd mellom regnskapet ble gjort opp i fjor og tidspunktet
ny kasserer overtok. Høyst sannsynlig noe som er betalt ut, men
hvor kvitteringa blitt borte. Det blir opp til årsmøtet om det vil
godkjenne regnskapet med dette tapet. Det er nå regnskapsført
som ”ukjent utbetaling fra kasse”.
Moral: 1) Ta godt vare på alt av kvitteringer, vær spesielt
oppmerksom rundt kasserer-skifte 2) Kom tidlig med eventuelle
krav om penger, spesielt rundt tida for regnskapsoppgjør
● Resten av regnskapet er funnet i orden med kommentarene
ovenfor
●

Duddelibu
● Regnskapet må underskrives
● Unaturlig med uttak fra kasse på feks 66,15. Rund av til
nærmeste 50-øre.
● Flere posteringer anbefales gjeninnført. Feks husgeråd/drift og
utstyr. Gjør både revidering og videre regnskapsføring til
årsmelding mye enklere
● Regnskapet godkjennes med disse kommentarene

●

Redd Barna: Godkjennes uten kommentarer

●

Vise Versa: Godkjent uten kommentarer

Generelt
● Kasserer/regnskapsfører må skrive under regnskapet.
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●
●
●

●

●

Legg ved alle nødvendige vedlegg til regnskapet.
Husk å skaffe saldo v/avslutning av regnskapet
Unngå bruk av personlige kontoer ved utbetalinger; ta ut penger fra
bank og legg i kasse. Ta deretter kontant derfra. Eller betal giro via
TSSG’s bankkontoer.
Alt inn/ut fra kasse bør ha en liten følgelapp som sier beløp, dato og
signatur. Nummerer følgelappen med samme nummer som kvitteringen
den hører sammen med.
Dato for transaksjon i regnskapet bør være den dagen den skjedde.
Dette er nødvendigvis ikke samme dato som står på kvitteringen.

Notat til neste regnskapsfører:
● Les gjennom årets kommentarer og spør revisor hvis spørsmål
● Husk å føre opp balansen. Fjorårets beholdning (egenkapital),
overskudd/underskudd (resultat)og årets beholdning (egenkapital) kan
leses fra en korrekt oppført balanse.
● Kontakt revisor i god tid før årsmøtet dersom en har problemer med
føringene. Revisor bør få en til to uker på regnskapene; det betyr at
oppgjør bør være to til tre uker før årsmøtet.
Torsdag 08.11.2007
Hilde Lea Lein
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7-07 Valg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leder
3 styremedlemmer
Redaktør web og TSSG-Nytt
Hytteschæf
2 DB-ass
Redd Barna-mor
Visemor
Revisor
Valgkomite

8-07 Innkomne saker
●

Kjøp av hyttetomt

9-07 Eventuelt
●
●
●

Evaluering av de siste terminlistene og høre om hvem som har lyst til å
arrangere neste år
Snø på Duddelibu
TSSG-wiki
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Medlemsliste pr. 8.11.2007
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du ønsker den fullstendige årsmeldinga.]

