TSSG
Trondheimstudentenes speidergruppe

Årsmelding for Trondheimstudentenes
speidergruppe 2007-2008

I dette dokumentet er Trondheimsstudentenes speidergruppe forkortet til TSSG.
Gruppens hytte Duddelibu er forkortet til DB.
Badstuen Baddelibu er forkortet til BB.
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Innkalling
Årsmøtet finner sted i R3 i Realfagsbygget på Gløshaugen tirsdag 11.
november 2008 klokken 18.00.
NB! Merk tidspunktet og møt opp presis!
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 10
dager i forveien, altså lørdag 1. november.
Det blir kake og kaffe/te underveis.
Etter årsmøtet er det opptak av nye TSSGere, disse må huske å ha med et
knapphull (må være knapphullet i skjorte eller lignende.). Med nye
TSSGere regnes også de som har vært med en stund, men ikke vært på
årsmøte tidligere.
Saksliste:
Sak 1-08 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-08 Valg av ordstyrer og referent
Sak 3-08 Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor
Sak 4-08 Gjennomgang av årsmeldinger
Sak 5-08 Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 6-08 Gjennomgang av budsjett
Sak 7-08 Endring av statuttene
Sak 8-08 Valg
1. Leder
2. 3-4 styremedlemmer
3. Web-ansvarlig/web-redaktør Nettisder/TSSG-Nytt
4. Hytteschæf
5. Hyttekomité
6. Redd Barnamor
7. Visemor
8. Revisor
9. Valgkomite
Sak 9-08 Innkomne saker
Sak 10-08 Eventuelt
Speiderhilsen fra styret
v/ Camilla

3

Sak 3-08 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.
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B. Ekstraordinær generalforsamling.
1) Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra 25% av
medlemmene eller styret.
2) Melding om - og saksliste for – ekstraordinær generalforsamling må
sendes medlemmene minst en uke før denne skal holdes.
3) Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50% fremmøte for å være
beslutningsdyktig. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten
4) Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett
fremmøte.
7.
A. Valg
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.

5

Statutter for Vise Versa
1. Fondets midler skal brukes til trykking og utgivelse av visehefter og -bøker,
men også andre trengende prosjekter innen TSSG kan nyte godt av fondet.
2. Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall
på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.
3. Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet, tilhører
dette. Rentene tilføres fondet som inntekter.
4. Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 12 måneder hvis ikke annet er avtalt.
5. Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram for
godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er
tilstede. Lånene er rentefrie.
6. Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet og
ekstraordinær generalforsamling i TSSG.
7. VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.
8. Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG.
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Referat
Årsmøtet 8. november 2007
Til stede:
Camilla Aabakken, Trygve Helgerud, Jon Martin Harstad Bakken, Ingeborg Engh, Siri
Haug, Steinar Hagen, Sigvart Lea Lein, Håvard Otto, Stine Karlsen, Ole Jakob
Eldrup, Hilde Lea Lein, Tone Gangstad, Petter Gjerp, Andreas Hveding Øvstebø,
Anne Rakstad Pettersen, Christian Morten Jens, Jan Kristian Borgen, Cecilie EgedeNissen, Vegar Evenrud, Thomas Due Hestnes, Geir E. Bartz-Johannessen, Trine
Aabakken, Erlend Klakegg Bergheim, Aleksander Bratlie
Sak 1, Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent ved aklamasjon.
Sak 2, Valg av ordstyrer og referent
Styret forslår Håvard Otto som ordstyrer og Erlend Klakegg Bergheim som referent.
Forslaget godkjennes ved aklamasjon.
Sak 3, Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor
Årsmøtet ber det neste styret komme med forslag til bedre tekst i punkt 7.A.2. Det
kommer også ønske om at det neste styret går gjennom statuttene med tanke på
eventuelt å lage en revisjon av TSSG sine statutter.
Referat fra forrige årsmøte og ekstraordinært årsmøte godkjennes.
Sak 4, Gjennomgang av årsmeldinger
•
Steinar kommenterer at styret bør anstrenge seg for å fylle ut blanke
felter i rapportene.
•
Ingeborg ønsker en bedre gjennomgang av statistikk fra arrangementer.
Årsmøtet ber arrangører av møter bli flinkere til å legge inn rapporter. Det er også
ønskelig at ansvarlige gjør sitt ytterste for å skrive mest mulig feilfri norsk.
I forbindelse med Duddelibu sitt årsmøte viser Håvard Otto en presentasjon med
masse bilder fra dugnadene det siste året.
Hilde Lea Lein berømmer hytteschæf og hyttegjeng. Årsmøtet ber neste hytteschæf
fikse ny Vesta-redningsring.
Hilde Lea Lein foreslår at Labantoppen gjeninnføres i TSSG sin årsmelding. Det
ønskes også referat fra Kugler & Kægler sitt årsmøte.
Etter en diskusjon kommer årsmøtet frem til at det ønskes mer pizzarelaterte fyll i
pizzaene på Pils & Pizza.
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Årsmeldingen til Vold og Video ble godkjent med setningen “Det er også verdt å
merke seg at TSSG nok en gang heller mot sofaspeiding.”
Alle årsmeldinger ble godkjent med mindre endringer av skriveleifer.
Sak 5, Gjennomgang av revidert regnskap
Regnskapet til TSSG godkjennes ved aklamasjon.
I forbindelse med TSSG sitt regnskap skal det utformes en fornote som forteller at
penger er benyttet til Duddelibu. Regnskapet for Duddelibu godkjennes ved
aklamasjon.
Regnskapet til Vise Versa godkjennes ved aklamasjon.
Årsmøtet ber styret sette inn oppdaterte verdier på hyttene i totalstatus. Totalstatus
godkjennes ved aklamasjon.
Sak 6, Godkjenning av budsjett
Budsjettet endres iht. diskusjon. Årsmøtet godkjenner Duddelibu sitt budsjett.
Sak 7, Valg
Leder:
Styre:

Redaktør:
Hytteschæf:
DB-ass:
Redd Barna:
Visemor:
Revisor:
Valgkomite:

Camilla Aabakken
Siri Haug
Geir E. Bartz-Johannessen
Thomas Due Hestnes
Vegar Evenrud
Trine Aabakken
Trygve Helgerud
Helge C. Harstad Bakken
Trine Aabakken
Petter Gjerp
Stine Karlsen
Hilde Lea Lein
Jon Martin Harstad Bakken
Trygve Helgerud
Siri Almenning Stenhaug
Erlend Klakegg Bergheim

Sak 8, Innkomne saker
Styret orienterer om kjøp av hyttetomt, og det blir en diskusjon rundt dette.
Sak 9, Eventuelt
•
Håvard Otto orienterer om vårens Vinter-5-Kamp med en liten
presentasjon.
•
Trygve Helgerud orienterer om nytt system for kvitteringer.
•
Ingeborg Engh orienterer om Roverringen '08.
•
Årsmøtet ber Trygve Helgerud se på prisene på utleie av Duddelibu.
•
Det blir bedt om at årsmøtet begynner tidligere neste år.
•
Geir er ansvarlig for to meter snø på bursdagsturen til Duddelibu.
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Møtet hevet 23:25.

Sak 4-08 Årsmeldinger
Årsmelding TSSG
TSSG har hatt et bra år med mye aktivitet og stort oppmøte på møtene. Vi har fått en
del nye medlemmer, men totalt har medlemstallet sunket. Året 2008/2009 er vi 33
betalende medlemmer. Vi har ikke jobbet nok med rekruttering, spesielt på andre
campuser enn Gløshaugen.
Det har dukket opp en del nye møter dette året som forhåpentligvis er kommet for å
bli. Blant annet må Singstar & Shot, som Visemor har vært ansvarlig for, nevnes,
blåturmøte i Midtbyen, elvepadling (kanskje uten AMK tilstede neste gang),
klatremøter og selvfølgelig Duddelibu Filmfestival. Det ble en helg fylt med god mat,
mye snop og store filmopplevelser i en hytte uten innlagt strøm.
Høstens Sprøeste ble en stor suksess med mye konkurranseinstinkt og god lagånd.
TSSG har valgt å lage et vitensenter som speider- og roveraktivitet på landsleiren til
Norges Speiderforbund sommeren 2009.
I februar brukte styret noen timer på å skrive søknad om å få sponsorpenger fra SiT
Tapir. Det resulterte i 15.000 kr og mesteparten ble investert i to fjelltelt (Fjellheimen
X-Trem fra Helsport). Så nå er vi godt utstyrt for tur, med to lavvoer og tre fjelltelt.
Etter ønske fra forrige årsmøte har styret foretatt en fullstendig gjennomgang av
statuttene. Styret har også jobbet med anskaffelse av nettbank, men dette arbeidet
har ikke kommet i havn enda. Vi har endelig funnet en bank som er villig til å snakke
med oss, og som vet hva en foreningskonto er, så nå gjenstår kun en endring av
statuttene før kasserer og hytteschæf får en lettere hverdag.
TSSG har blitt den stolte eier av domenet tssg.no, og ildsjeler har startet arbeidet
med en utgivelse av TSSG-nytt.
Litt statistikk:
• TSSG og GibGob har arrangert, vært med på eller hatt mulighet til å være
med på 79 arrangementer siden årsmøtet 2007.
• Syv arrangementer var regionale/nasjonale og to arrangert av GibGob for
kretsen. GibGob har i tillegg arrangert fem andre møter for TSSG-medlemmer.
• 10 møter hadde null deltakere, det vil si at det har vært oppmøte på 87 % av
arrangementene.
• Vi har vært på tre kulturarrangementer og 23 møter/turer med fysisk aktivitet.
• Vi har vært på Duddelibu 9 helger.
• På terminlisten var det satt opp 13 møter og turer utendørs, men av disse ble
5 avlyst.
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•

De mest populære møtene har vært introtur, Høstens Sprøeste og intromøtet.
Høstens første Pils & Pizza var vinneren med 25 fremmøtte.
• På møtene som har vært arrangert har det vært 11,3 deltakere i gjennomsnitt
pr møte.
Årsmøte TSSG
8. November 2007, Styret, Oppmøte: 24
24 møtte opp på årsmøtet.
Utetur
9. - 11. November 2007, Jon Martin, Oppmøte: 10
Totalt 10 stykker var på en koselig tur.
Ost & Vin - Nytt sted: R4!
13. November 2007, Camilla, Oppmøte: 13
13 stykker koste seg med ost, vin, vann og brus.
Villmarksmøte -Avlyst
15. November 2007, Tone, Oppmøte: 0
Avlyst grunnet liten interesse.
TP & Kafe
20. November 2007, Thomas, Oppmøte: 10
På årets første og eneste TP & Kafemøte ble det verken TP eller Kafe. Lyche hadde
nemlig stengt for resten av semesteret, så da bar turen opp på realfagsbygget. Der
var det 10 eksamenslesningsleie TSSG-ere som spilte Carcassonne og Settlers.
Middag - Fondueturen er avlyst
23. November 2007, Geir og Trine, Oppmøte: 12
Ettersom det var dårlig med påmelding til fonduetur til DB, grunnet eksamensperiode,
ble det holdt jule"fondue"koldtbord hos Geir og Trine i stedet. Det ramlet inn den ene
retten finere enn den andre, vi nevner i fleng: eggerøre, ommelett og en eggepai. I
tillegg var det waldorfsalat, vanlig salat, og crabsticksalat. Etter man hadde spist seg
noe rundere i formen kom dagens tyngdepunkt; Av den minst 3kg tunge vaniljekaten
klake de tilstedeværende å fortære rundt halvparten. Etter langt om lenge og lenger
enn lagt var folk vel fornøyd og rullet hjem.
Gløgg&Pepperkaker med juleverkstad
29. November 2007, Håvard (vert, gløgg- og pepperkakeansv.) og Helge, Oppmøte:8
Mange fine byggverk ble laget på et koselig førjulsmøte. Spenstig
pepperkakeproduksjon av ufaglærte byggere og god gløgg.
Gourmetmøte
7. Desember 2007, Styret, Oppmøte: 16
16 stykker spiste god mat på Kaktus.
Vafler, kakao og kos
8. Januar 2008, Camilla, Oppmøte: 8
Åtte stykker spilte kort, drakk kakao og spiste kake på Lycke.
Spilltur
11. - 13. Januar 2008, Styret, Oppmøte: 12
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På årets første tur til DB, ble spilt fantasi til de store høyder, karsk & mattis og
amerikaner. På lørdagen hadde vi en fantastisk skitur til Våttåfjell.
Skipreppemøte
15. Januar 2008, Geir, Oppmøte: 4
Vi som var der benyttet oss av dette godt gjemte tilbudet til SiT og sørget for å få
bedre gli på skiene. I etterkant har det vært tilbakemeldinger på at det var mange
som hadde tenkt å være med, men som ikke hadde muligheten. Nå er Tssg den
stolte eier av preppevoks som etter vært kan kjøpes andeler av fra lageret til TSSG.
Singstar og shots
17. Januar 2008, Stine, Oppmøte: 12
Vi var til sammen 12 stykker som deltok på det første Singstar og shot-møtet i
TSSGs historie. Det ble sunget battle og pass the mic, og inntatt diverse drikke.
Vold og video
22. Januar 2008, Siri 1, Oppmøte: 12
12stk møtte opp og vi så Kautokeino- opprøret på NOVA
Utetur
26. Januar 2008, Geir, Oppmøte: 4
Fire freidige fine speidere, la i vei på livets vei. Desverre lovet været værre, derfor ble
det ei overnatting, nei. Like vel var føre bra, det ble en aldeles nydelig da(g). Geir
Rutsje- og plaskemøte
29. Januar 2008, Petter, Oppmøte: 7
Vi møtte opp utenfor pirbadet. Først rutsjet vi, så plasket vi
Pils & pizza
31. Januar 2008, Thomas, Oppmøte: 16
På årets første pizzamøte ble det laget mange gode pizzaer, der stine`s spesial nok
var den aller beste. En ny ingrediens ble testet, nemli kiwi. Den falt ganske bra i
smak hos de fleste, og mange vil nok være enig om et terningskast på 4. Noen kloke
sjeler fant dog ut at kun ett forsøk ikke gode nok forsøksdata til å konkludere med
karakter..
Bursdagsturen
8. - 10. Februar 2008, Styret, Oppmøte: 17
17 stykker feiret DB sin 44-årsdag med taler, gaver, sang og god mat. Menyen
bestod av japansk biffsuppe til forrett, yoghurt naturell med tyttebærsyltetøy til
hvilerett, lammekjøtt, poteter og grønnsaker laget i kokegrop til hovedrett og
sjokolademousse til dessert. Kaketema var høyhastighetstog fra Oslo til Trondheim.
Kveldskjøring i Vassfjellet
12. Februar 2008, Camilla, Oppmøte: 3
Vegar, Geir og Trine trosset is og regn og tok turen til Vassfjellet.
Byggrevyen 2008 - Laarhøna
14. Februar 2008, Helge, Oppmøte: 4
4 kom og så en spennende byggpreget revy.
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Jenter, vin & dirty dancing
15. Februar 2008, Stine, Oppmøte: 7
7 TSSG-jenter samla seg rundt tv'n med vin/brus, ost og kjeks. Det ble sett Dirty
Dancing og Dirty Dancing 2, og skravlet en hel del. En del avslutta kvelden etter det,
Gutter, øl & Rambo
mens resten forflytta seg til kjelleren hvor vi møtte et par TSSG-gutter også.
15. Februar 2008, Espen II, Oppmøte: 4
4 på det meste så Rambo i et auditorie
Skitur og middag på studenterhytta
17. Februar 2008, Thomas, Oppmøte: 7
I øsende regn, selv om våres kjære bergensere ikke mente at det kunne kalles det,
tok 7 stykker trikken opp til Lian. Der gikk vi på vått klisterføre opp til studenthytta
som kunne friste med varm badstu og en knakende god middag. Taco og lasagne
som hovedrett, og sjokoladepudding og pannekaker til dessert.
Villmarksmøte - Avlyst
19. Februar 2008, Petter, Oppmøte: 0
møtet ble avlyst
DBFF
22. - 24. Februar 2008, Håvard, Steinar og Jon Martin, Oppmøte: 20
20 stykker kom og så masse film på DB takket være sivilforsvarets aggregat og en
prosjektør lånt på NTNU.
Markatur - Avlyst
26. Februar 2008, Geir, Oppmøte: 0
Grunnet svært dårlig føre, og generell liten interesse, valgte vi å avlyse møtet.
Kugler og kægler/Avskjedsfest for Yvonne
28. Februar 2008, Siri 1, Oppmøte: 8
8 stk møtte opp på peppes for pizza. Vi ble 12 stk på naboen
TP & kafé
4. Mars 2008, Thomas, Oppmøte: 0
CHIT-revyen 2008
5. Mars 2008, Espen II, Oppmøte: 9
Ni TSSGere møtte opp og lot seg underholde av en flott temakonsert og meget
musikalsk revy.
Vinter-5-kamp
7. - 9. Mars 2008, GibGob, Oppmøte: 14
4 lag kjempa frå TSSG, Kattem, Sjeselong og Trondheim FSK kjempa om
vandreskia. Etter fem øvelsar stod Kattem igjen att med vandreskia. Bra
arrangement, men til neste år må vera flinkare til blæsting og val av helg. Helge, Jon
Martin og Håvard var stab.
Marsipanmøte
11. Mars 2008, Ingeborg, Oppmøte: 12
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Møtet startet rolig med en iherdig innsats på manuell mandelfinhakkingsfronten. Trine
kom som en reddende engel med kvern, og snart var marsipanlagingen i gang. Det
ble mer folksomt utover kvelden og en stor skaperglede preget forsamlingen. Det
endelige resultatet av denne produktive kvelden var nok flere kvalme TSSGere, men
på veien ble marsipankuler med sjokolade og blåbær, gule påskekyllinger, en rosa
gris, fargerike kuler, en byste, marsipanpølser med og uten sjokoladetrekk m.m.
tryllet fram. Det ble også foretatt turplanlegging litt på siden av møtet.
Heftig utetur
29. - 30. Mars 2008, Geir, Oppmøte: 8
4 gikk vindsmyr-db på lørdag. 4 andre kom opp direkte til DB.
Rutsje- og plaskemøte - Avlyst
1. April 2008, Styret, Oppmøte: 0
Avlyst grunnet missforståelser
Pils & pizza + Visemøte
8. April 2008, Stine, Oppmøte: 14
(ca.) 14 tssgere møttes og spiste pizza og diskuterte sanger. Vise Versa 2 ble
gjennomgått for å se hvilke sanger som strykes og hvilke som får bli med videre. Vi
gikk i tillegg gjennom Århøneklukk, Sangboka mi og Psalmeboka på jakt etter nye
sanger.
Klatremøte - Ny dato!
10. April 2008, Anne, Oppmøte: 6
Veggen ble bra testet ut, og den fysiske fostringen ble mottat med en stort smil om
munnen fra alle (selv de med sneven av høydeskrekk). Veggen hadde de fleste
vanskelighetsgrader, og passet for alle. Hadde tre tau, men kunne klart oss med bare
to og. Må gjentas ved første og beste anledning! 6 TSSGere og 2 andre møtte.
Tur - Avlyst
11. - 13. April 2008, Styret, Oppmøte: 0
Avlyst pga. liten interesse. Kun én påmeldt på onsdagen i forkant.
Roverløft
11. - 13. April 2008, NSF, Oppmøte: 0
Knutepunkt
11. - 13. April 2008, Ledertrening NSF, Oppmøte: 6
6 stk reiste forbi Orkanger og ble kurset i 1. hjelp,sikkerhet på tur, snøskred og
speiderleding.
Ost og vin
15. April 2008, Camilla, Oppmøte: 9
9 stk nøt ost og vin, samt annet drikke i Frode Rinnans veg.
Primitiv mat
17. April 2008, Trine (og Jon Martin), Oppmøte: 12
Vi var 12 som grillet grillspyd og nøt det innendørs i det litt kjølige vårværet.
Sykkelmøte
22. April 2008, Geir, Oppmøte: 6
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Olje ble sølt på plenen og noe traff tilfeligvis tørste sykkeldeler. Det ble vasket 4
tohjulssykkler og en hvit 8 seter sykkel med motor. Været var fint og ingen tenkte på
at badet til Geir og Trine var i ferd med å oversvæmmes. Koblingen på slangen vi
hadde lånt fra vaskeriet passet tydeligvis ikke helt med uttaket. Heldigvis var det bare
et teknisk ukeblad som avgikk med døden. Dårlig var det med bikinier, litt bedre var
det med skummet. Siden det viser seg at jentene ikke møter i bikini like vel, fåreslåes
det at møtet blir lagt noen uker tidligere om det skal arrangeres neste år. Da treffer
man kansje bedre med starten av sykkelsessongen. Geir
Speideraksjonmøte
23. April 2008, Ingeborg, Oppmøte: 3
De to første TSSGerne møtte klokka fem denne solfylte onsdagsettermiddagen. I
løpet av fire timer var en marsipankake, to sjokoladekaker, to sitronkaker, en haug
smultringer, havreflarn med sjokolade, to eplekaker og en rullekake med bringebær
blitt delt ut, og smil, takk, god omtale for speidern og 1211 kroner og 50 øre fått inn.
Da økta var slutt hadde enda en TSSGer ankommet, samt tre lokale rovere fra 42´
SJeselong roverlag. Nå blir ungdommene på Sri Lanka og speiderne i Malawi og
Uganda glade :)
Veddugnad
25. - 27. April 2008, Hytteschæfen, Oppmøte: 16
13 arbeidsgalde TSSGere stilte til dugnad fredag. Lørdag dukket ytterligere 3 opp.
Følgende ble gjort:
- 6 trær ble omgjort til en pen stabel med ved.
- Vedboden ble tømt, og all veden som lå ute ble flyttet inn
- Baddelibu ble vasket
- Duddelibu ble vasket
- Nytt underlag for kokeplatene inne ble laget
- Kjettinger ble hengt opp på takrennene
Stor takk til alle som stilte opp!
Årsmøte GibGob
29. April 2008, Håvard, Oppmøte: 12
Årleg årsmøte på Kuhaugen. God grillmat, hyggeleg årsmøte og godt oppmøte.
Ingeborg blei vald til ny gruppeleiar, med gode assistenar i Helge, Håvard og Vegard
Blåturmøte
6. Mai 2008, Styret, Oppmøte: 11
11 tssg-ere lot seg overraske av fotokonkurranse i midtbyen med påfølgende grilling
med russen på Marinen.
Sykkeltur
11. Mai 2008, Geir og Thomas, Oppmøte: 3
Mange innbitte eksamneslesere følte ikke at de hadde mulighet for å gire seg litt opp
i det fine vårværet. Derfor var vi bare tre jonsvannssyklister som ble ømme i ræven
etter en tur på fire mil og to færre timer enn det som var tidligere anntatt. Lunsjen ble
inntatt i et kunn delvis oppvokst branneneslekratt. Vi ble heldigvis forskånet for de
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fleste plager hva teknikken angår. Positive tilbakemeldinger gikk på at det ble gitt
beskjed om lengde, anntatt tid og føreforhold. Var turen kansje litt lang for noen som
ikke var med?
17.-maifeiring
17. Mai 2008, Camilla, Oppmøte: 16
Vi var 16 stykker som spiste mye god mat og feiret ordentlig 17. mai med potetløp og
Mölkky.
Gourmetmøte
28. Mai 2008, Styret, Oppmøte: 16
16 stykker koste seg med middag på Frati.
Rover- og ledersamling
29. Mai 2008, Kretsen, Oppmøte: 8
8 TSSGere grillet og spilte diverse spill og leker sammen med kretsens rovere og
ledere.
Aktivitet på landsleiren 2009
5. August 2008, Ingeborg og Camilla, Oppmøte: 0
Immatrikulering og blæsting
12. August 2008, Styret, Oppmøte: 8
Åtte stykker blæstet for TSSG.
Ferdig-med-kontene-kanotur
15. - 17. August 2008, Camilla (og Jon Martin), Oppmøte: 5
Vi lånte kanoer av Melhus speidergruppe og padlet på Ånøya. Fire TSSG-ere reiste
på fredag og på lørdag kom en TSSG-er til. I tillegg kom tre andre. En fin tur med
mye avslapping og god mat.
Intromøte
26. August 2008, Styret, Oppmøte: 24
9 nye møtte opp for å finne ut hva vi drev med. I tillegg var det 15 (?) gamle TSSGere
til stedet.
Pils & Pizza
28. August 2008, Helge & Vegar, Oppmøte: 25
En haug med gamle og nye TSSG-ere koste seg med pizza og sørget for at det ble
svært trangt på Vegar og Helges kjøkken.
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Introtur
29. - 31. August 2008, Styret, Oppmøte: 22
22 TSSG-ere, derav 6 ferske Duddelibuere, dro på introtur. Mye god mat og drikke,
tur til Våttå-fjellet og NATO-toppen, TP og avslapping.
Lederløft
29. - 31. August 2008, NSF, Komité Speiding, Oppmøte: 1
En TSSGer tok turen nedover, men hun var innleid som foredragsholder av Komité
Speiding og fikk dermed ikke oppleve arrangementet, men det var større
(300deltakere) og bedre (visstnok) enn i fjor og GibGob håper på å ta med seg flere
til neste år igjen. Da skal det visstnok være kurs mer retta mot dem som driver med
rovering også.
Kanotur
2. September 2008, Vegar, Oppmøte: 13
Vi ble instruert i elvepadling i strømmen ved Nedre Leirfoss, før vi lekte oss i strykene
nedover Nidelva.
Det ble imidlertid tilløp til dramatikk da en uheldig kombinasjon av kanovelt, mann
som vifter med kasteline på Sluppen bru, øyenviner og en politipatrulje førte til at
politiet, brannvesenet, ambulansetjenesten og Norsk luftambulanse alle plutselig ville
hjelpe oss med å finne ett stk. savnet TSSG-er.
Moskussafari
5. - 7. September 2008, Helge m/hjelpere, Oppmøte: 21
21 TSSG'er så mansse Moskus og en gjeng på 9 kom seg opp på Snøhetta. Mye
godt vær.
Øystein Sunde-konsert
9. September 2008, Jon Martin, Oppmøte: 20
17 påmeldte, men minst 20 ble observert i Storsalen på denne herlige konserten.
Landsleirmøte
11. September 2008, Camilla og Ingeborg, Oppmøte: 12
12 stk var med på idemyldring til vitensenteret.
Fotomøte
16. September 2008, Trygve, Oppmøte: 8
8 fotoglade speidere møttes og tok ca 500 bilder av varierende kvalitet
Vafler, vin og visesang
18. September 2008, Stine Visemor, Oppmøte: 16
Diskusjonen gikk med heftig bruk av replikker da diverse temaer rundt Vise Versa 3
ble langt på bordet, sammen med en haug med vafler. Meninger om innhold, format,
sortering, illustrasjon og andre praktiske ting ble notert ned av Vise Versa 3-gjengen,
og tas med i den videre utviklinga av sangboka. I pausene mellom de ulike temaene
ble det sunget litt, med gitarkomp av Anne og Andreas.
Høstens Sprøeste
20. - 21. September 2008, Jon Martin, Oppmøte: 22
19 deltagere på 5 lag pluss 3 tilskuere i Midtbyen. 13 ble natten over på DB.
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Eit ekte speidarmøte - AVLYST
23. September 2008, GibGob, Oppmøte: 0
Villmarksmøte
25. September 2008, Thomas, Oppmøte: 8
Til tross for til dels åpne sluser fra himmelen, klarte vi å lage oss et fint bål i skogen i
Estenstadsmarka. Banansplitt var som vanlig veldig populært.
Nasjonal roverfemkamp
26. - 28. September 2008, NSF, Oppmøte: 5
Vold & Video
30. September 2008, Siri 1, Oppmøte: 10
Problemer med filmen og avspilling av den. endte opp med at rundt 8 stk så "Animal
Farm"
Landsleirmøte
2. Oktober 2008, Den fantastiske landsleiraktivitetskomitéen, Oppmøte: 8
8 stk diskuterte landsleiraktiviteter.
Veddugnad
3. - 5. Oktober 2008, Hytteschæfen, Oppmøte: 11
11 glade TSSGere møtte opp, og følgende ble gjort:
- 4 trær ble til ved
- Det ble ryddet undet hytta
- Pipa på BB ble slemmet ferdig
- Det ble laget ny bokhylle over sofaen
- Diverse skrot ble båret over myra, og kasta
- Det ble satt opp nye vindskier
Schæfen vil på vegne av hytta takke for god innsats.
Rutsje & Plaskemøte
7. Oktober 2008, Espen 2, Oppmøte: 10
Vi plasket, rutsjet, svømte, plasket, badstuet og hygget oss i over 2,5 timer.
Singstar & Shot
9. Oktober 2008, Visemor, Oppmøte: 9
9 sangglade TSSGere trallet seg gjennom kvelden
TP & kafé
14. Oktober 2008, Thomas, Oppmøte: 14
En god gjeng koste seg med settlers, carcassonne og TP på lycke.
Trafikk & dramatikk
16. Oktober 2008, Styret, Oppmøte: 8
8 TSSGere så "Gone in 60 seconds" og frisket opp førstehjelpskunnskapene.
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Opptak til GibGob
18. - 19. Oktober 2008, , Oppmøte: 3
GibGob fikk 3 nye opptatte medlemmer.
Kugler & Kægler - Avlyst
21. Oktober 2008, Petter, Oppmøte: 0
møtet ble avlyst
Roverstevnet
24. - 26. Oktober 2008, NSF, Ingeborg, Oppmøte: 11
Et underholdene stevne for store og små, mange ulike aktiviteter, spesielt bestiging
av fjell var populært blant TSSGere. Mye bra, nordnorsk vær, kaldt leirbål, beseing av
Bodøs mange sjarmerende atributter og lang reisevei. 100 deltakere totalt, hvorav vi
var over halvparten av den trønderske delegasjonen. Vi koste oss (spesielt med
hvalbiffen) og reiser nok nordover igjen om det faller seg slik :)
Ost & vin
28. Oktober 2008, Ingeborg, Oppmøte: 13
På tross av sen ankomst var det mange som møtte på Ost og vin på Gløshaugen
denn mørke tirsdagen. Det var et bra TSSGer:vin-forhold og ellers mye bra ost. Det
ble også foretatt litt planlegging av resten av høsten og lageret ble besett.
Kosemøte
30. Oktober 2008, Trine, Oppmøte: 14
14 TSSGere presset seg inn i stuen til Jon Martin og Camilla og spiste store mengder
kake.
Klatremøte
4. November 2008, Anne, Oppmøte: 8
8 TSSGere og 3 andre klatret og moret seg i Ute-hallen med 4 tau og x antall
kvadratmeter med klatrevegg. Her var det mange forskjellige rutevalg, men en samlet
vurdering var vel at rutene var litt slitte og gamle. Tror alle ble bra slitne i løpet av
kvelden, og håper alle var passe ødelagte i armer og rygg dagen etter :p

Årsmelding Vise Versa
Beholdning: Det har siden forrige årsmøte blitt solgt 18 t-skjorter, 11 Vise Versa 2 og
3 Vise Versa.
Vise Versa 3: Arbeidet med den tredje utgaven av Vise Versa har kommet godt i
gang. Vi har en arbeidsgruppe på fem personer som har hovedansvaret for
utarbeidelsen, men som har hatt en god dialog med resten av TSSG gjennom visemøter og mail.
Det har vært holdt 5 Vise Versamøter og på nåværende tidspunkt har vi en nærmest
komplett sangliste, som er gjennomsunget for å sikre kvaliteten, samt mange innspill
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på format og layout som vi kommer til å jobbe videre med. Målet med arbeidet er å
ha Vise Versa 3 ferdig trykt opp til landsleiren førstkommende sommer.
I år har det vært avholdt to visemøter, hvor de ene var kombinert med pils og pizza.
Det er og vært avholdt to Singstar og Shot.

Årsmelding Duddelibu
I løpet av det siste året har Duddelibu vært utleid til en stort antall lag og foreninger.
Forskjellige gjenger og sekretariater fra Samfundet har utgjort en god inntektskilde,
og i motsetning til i fjor har alle oppført seg pent. Tilsammen har utleie innbragt 8950
blanke norske kroner. I denne summen inngår også leieinntektene fra Vinter-5kampen (kr 3750,-). En sum hytta er svært takknemlig for. TSSGs egne medlemmer
har innbragt 3241 kroner.
I løpet av året er de tradisjonelle turene som bursdagstur og dugnadsturer
gjennomført. I tillegg er det arrangert filmfestival. Et svært vellykket arrangement.
Det har vært arrangert to dugnader, der begge i stor grad har dreid seg om ved og
småjobber (f.eks: ny bokhylle, rydding under hytta ol.). Siden det ikke er gjennomført
noen større prosjekter på/ved hytta har det blitt et økonomisk overskudd på 8665
kroner.
Det har imidlertid kommet brev fra grunneier om at veien inn til hyttefeltet skal
ferdigstilles i løpet av november måned. TSSG har tidligere sagt seg interessert i å
betale kr 10 000,- for bruksrett til denne veien. Det bør derfor settes av penger til
dette.

Årsmelding Redd Barna
Redd barna har i år gått i et lite overskudd, takket være mange donasjoner i oktober
2007. Det siste året har vi fått inn over 2000 kroner.
Petter Gjerp,
Redd Barna mor
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Årsmelding speidermøter og GibGob RL
Første del av perioden var Håvard Otto lagleder og Camilla Aabakken, Helge C.
Harstad Bakken og Vegar Evenrud var lagassistenter. På lagets årsmøte, den 29.
april ble Ingeborg Engh valgt som gruppeleder, Helge C. Harstad Bakken, Håvard
Otto og Vegar Evenrud ble valgt som lagassistenter.
I løpet av perioden har GibGob hatt ansvaret for å arrangere vinterfemkamp og
moskussafari. GibGob har også deltatt på flere nasjonale og regionale
arrangementer som femkampfinalen hvor TSSG prodopingteam kjempet seg til en
svært sterk 5. plass og 3G (med innleid gjest fra Oslo) tok en imponerende 7. plass.
11 studentspeidere fra Trondheim deltok på høstens roverstevne i Bodø hvor de
markerte seg med flygende servietter og høyt desibelnivå. Forøvrig har flere TSSGere deltatt på og fått støttet lederkurs i region K gjennom GibGob.
GibGob har i løpet av høsten arrangert opptakstur, og Andreas, Trine og Thomas ble
tatt opp som nye medlemmer.

Øvrige årsmeldinger
Tidligere år har det vært laget årsmeldinger fra de respektive undergruppene, men da
disse gruppene verken er særlig markerte, og da det heller ikke har vært noe aktivitet
i år, har vi valgt å fjerne disse årsmeldingene.
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Sak 5-08 Revidert regnskap &
Sak 6-08 Budsjett
Regnskap og budsjett TSSG
Inntekter:
Kontingent
Renter
Stud.sos. midler
Utleie av utstyr
Diverse1
Møter/turer2
Sum inntekter

Budsjett 07/08 Regnskap 07/08 Budsjett 08/09
3000,00
2250,00
2.700,00
15,00
68,16
40,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
300,00
250,00
486,02
0,00
0,00
0,00
18.265,00
17.804,18
18.040,00

Utgifter:

Gib Gob Rl
Admin. utgifter
Papir, porto, gebyr3
TSSG-nytt
Stud.sos. midler DB
Overføring DB
Møter/turer
Utstyr
Diverse
Sum utgifter
Drift/årsresultat

Budsjett 07/08 Regnskap 07/08 Budsjett 08/09
0,00
987,00
0,00
600,00
200,00
130,00
125,00
0,00
500,00
10.000,00
5.000,00
0,00
6.000,00
4.970,50
2.500,00
4
5.000,00
10.621,00
7.500,00
1.000,00
210,00
10.000,00
22.352,00
21.918,50
21.100,00
-4.085,00

-4.114,32

1

-3.060,00

Inneholder 300kr for utleie av lavo, samt 186,02 kr i støtte fra ST-krets.
Styret ønsker at det ikke skal budsjetteres med inntekter fra møter/turer. Derfor
fjernes posten.
3
Styret ønsker at posten skal byttes ut med posten ”Admin.utgifter”, da dette kan
omfatte mer, bl.a. bursdagsgave til DB, og er en ryddigere betegnelse.
4
Øks og to telt
2
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Regnskap og budsjett Duddelibu

Utgifter
Overnatting TSSG
Utleie
Stud.sos. midler
Overføringer til DB
Veddugnad1)
Husgeråd2)
Avgifter
Prosjekter
Kontorrekvisita
Diverse
Sum:

Budsjett 07/08
Inntekter
3.000,00
4.000,00
10.000,00

Regnskap 07/08
Utgifter
Inntekter
3.241,00
8.950,005)
5.000,00

Utgifter

Budsjett 08/09
Inntekter
5.000,00
4.000,00
0,00

3.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
500,00
17.500,00

500,00
17 500,00

07/08
Drift/årsresultat
Totalstatus DB

2.982,003)
1.169,00
4 334,004)
0,00
157,00
0,00
8.642,00

116,00
17.307,00

2.500,00
3.000,00
7.000,00
1.000,00
200,00
10.0000,00
23.700,00

10.500,00
19.500,00

Inntekter
17 307

Utgifter
8 642

Resultat
8 665

Kasse
799,50

Bankkonto
10 535,05

Total:
11 334,55

1)

Bør endres til “Dugnad og Vedlikehold” og økes til 4000 eller 5000. Posten
inneholder utgifter til dugnad, og vedlikeholdskostnader i forbindelse med dugnaden.
2)
Forbruksmateriell, f.eks stearinlys, gass, parafin, dopapir ol.
3)
Ikke fullstendig, siden utgifter fra høsttdugnaden kom inn etter regnskapets slutt
4)
Bygslingsavgiften er ikke kommet med her, siden den kom etter regnskapets slutt
5)
Unormalt høy pga unormalt store leieinntekter i forbindelse med V5K

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

103

33

129

11

3

18

Ut
92
30
Beholdning etter opptelling 24/10-08: VV1: 30, VV2: 92, t-skjorter. 111
Beholdning 6/11-07: 34.772,75
Beholdning 1/11-08: 36.396,95
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Regnskap Redd Barna
Inn: 2050,76
Ut: 1824,00
Resultat: +226,76
Beholdning 1/10-07: 933,49.
Beholdning 30/9-08: 1160,25

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

30.10.06
08.11.07
10.11.08
2.839,00
3.047,70
2.162,50
21.073,23
10.004,14
6.775,32
23.912,23
13.051,84
8937,82
631.00
800,00
2.109,42
10.353,05
2.740,42
2.487,58
11.153,05
26.652,65
15.539,42
20090,87

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

30.10.06
08.11.07
10.11.08
10.425,00
9.675,00
8.325,00
31.827,61
34.772,75
36.396,95
5.750,00
5.150,00
5.350,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
782.500,00
782.500,00
959.000,00
111.500,00
111.500,00
140.000,00
943.002,61
944.597,75
1.150.071,95

Gjeld
Egenkapital

0,00
967.652,86
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0,00
960.137,17

0,00
1.170.162,82

Revisors kommentarer:
Årets regnskap
Først noen generelle kommentarer til regnskapsføringene. Det er bra å se at fjorårets
revisorkommentarer er fulgt opp. Spesielt når det gjelder de to store regnskapene er
det veldig gledelig å se hvor oversiktlig de er blitt ført og med et veldig bra system for
bilagene. Enkelt å greit å finne fram og lett å se hva som er gjort. Veldig bra!!!
Oppfordrer de neste kassererne til å fortsette på den samme måten. I tillegg vil jeg på
generelt grunnlag nevne at det er nødvendig med en kontoutskrift (eller utskrift fra
banken som bekrefter saldo på konto) ved oppgjør slik at revisor kan kontrollsjekke
dette beløpet.
Noen kommentarer til de enkelte regnskapene:
•

Tssg: Regnskapet godkjennes uten kommentarer

•

Duddelibu: Regnskapet godkjennes. To små bemerkninger:
o Regnskapet må føres med penn
o Enkelte oppføringer bør vies et tydeligere skille mellom utleie og
overnatting. Enkelte overnattinger er ført som utleie, men inntektene
stemmer da ikke med gjeldende leiepriser for hytta.

•

Vise Versa: Godkjennes med følgende bemerkninger:
o Det må spesifiseres i regnskapet hva som er hva av hhv sangbøker og
t-skjorter og hvor mange som er solgt av hver artikkel, iallfall i bilag.
o Sørg for god oversikt over sangbok-/t-skjortebeholdning. Oppgitt
beholdning fra 2007 og beholdning nå stemmer ikke overens med
penger som har kommet inn i løpet av året.

•

Redd Barna: Revisor har følgende kommentar:
o Kontoutskrift for mai mangler, og jeg kan dermed ikke kontrollere
kontobevegelser denne måneden. Men ved hjelp av kontoutskrift for
april og juni er det bare en pengesum tilsvarende de faste månedlige
trekkene (bildrag ReddBarna + gebyr) som ikke er dekket i bilagene.
Jeg vil dermed anbefale årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Trondheim, 10.11.2008
Hilde Lea Lein
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Sak 7-08 Endring av statuttene
Se egne sakspapirer.

Sak 8-08 Valg
1. Leder
2. 3-4 styremedlemmer
3. Web-ansvarlig/web-redaktør Nettisder/TSSG-Nytt
4. Hytteschæf
5. Hyttekomité
6. Redd Barnamor
7. Visemor
8. Revisor
9. Valgkomite

Sak 9-08 Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Sak 10-08 Eventuelt
•
•
•

Snø på Duddelibu
Evaluering av siste terminliste
Profilartikler
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Medlemsliste
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du
ønsker den fullstendige årsmeldinga.]
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