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Innkallelse til årsmøte i TSSG
Praktisk informasjon
Det innkalles med dette til årsmøte i Trondheimstudentenes speidergruppe. Årsmøtet finner sted tirsdag 10.
november kl. 18:00 i auditorium K5, Kjemiblokk 5 på NTNU Gløshaugen. Årsmøtedeltakere bes møte opp i god tid
før møtestart. (Dersom døra er låst når du kommer: Kontakt Vegar Evenrud på tlf. 476 43 707 for å bli låst inn.)
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager i forveien (søndag 1. november).
Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomitéen ved Camilla Aabakken (tlf: 45 24 11 99).
For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig ved statuttendringer kreves det minst 50% oppmøte. Vi oppfordrer
derfor alle som er forhindret fra å delta på årsmøtet til å frasi seg sin stemmerett. Kun betalende medlemmer har
stemmerett, dersom du har betalt medlemskontingent etter 30. oktober må du selv medbringe dokumentasjon på
dette. Ved frasigelse av stemmerett eller stemmeavgivelse gjennom fullmakt må skriftlig erklæring på dette
fremsettes for styret innen årsmøtets start.
Det blir servert kake og kaffe/te underveis. I kaffepausen blir det også tid for TSSGs årlige auksjon. Ta med
gjenglemte artikler, og småpenger.
Etter årsmøtet er det opptak av nye TSSG-ere, disse må huske å ha med et knapphull (må være knapphullet i skjorte
eller lignende.). Med nye TSSG-ere regnes også de som har vært med en stund, men ikke vært på årsmøte tidligere.

Saksliste:
Sak 1-09: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-09: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Sak 3-09: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-09: Årsmeldinger 08/09
Sak 5-09: Revidert regnskap 08/09
Sak 6-09: Budsjett 09/10
Sak 7-09: Endring av TSSGs logo
Sak 8-09: Samarbeidsformer mellom TSSG og GibGob RL og styrets sammensetning
Sak 9-09: Valg
1. Leder
2. 3-4 Styremedlemmer
3. Hytteschæf
4. Hyttekomité
5. Redd Barna-mor
6. Visemor
7. Redaktør
8. Revisor
9. Valgkomité
Sak 10-09: Innkomne saker
Sak 11-09: Eventuelt
Studentspeiderhilsen
Styret ved:
Vegar Evenrud
Geir Ekeland Bartz-Johannessen
Eystein Jahnsen
Anne Rakstad Pettersen

Sak 2-09: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer: Håvard Otto
Referent: Anne R. Pettersen, Trine Aabakken
Tellekorps: ingen

Sak 3-09 Gjennomgang av statutter og referat fra
forrige årsmøte
Styrets innstilling: Styret oppfordrer alle medlemmer til å ha lest dette på forhånd, og at dette
ikke leses opp på årsmøtet.

Statutter for Trondheimstudentenes speidergruppe
§1 Navn
Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.
§2 Formål
Formålet til gruppen er å være et sosialt fellesskap for speidere og andre interesserte samt
fremme og bevare speiderideen blant de studerende.
§3 Medlemmer
TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i Trondheim. Andre
interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret.
§4a Styremedlemmer
Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret bør flere studiesteder og
begge kjønn være representert.
§4b Styrets oppgaver
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.
§4c Prokura
Styrets leder har prokura.
§4d Signaturrett
Styrets leder har signaturrett.

§4e Møte- og talerett på styremøter
Gibgobb Rls leder og hyttesefen blir innkalt til styrets møter etter behov og har møter og
talerett.
§5 Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamling
Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamlinger er høyeste instans i gruppen.
§5A.1 Årsmøtet
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.
§5A.2 Årsmøtet behandler
Årsmøtet behandler:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap per 31. oktober.
c. Budsjett
d. Valg.
e. Innkomne saker.
§5B.1 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra 25 % av medlemmene eller
styret.
§5B.2 Ekstraordinær generalforsamling
Melding om - og saksliste for – ekstraordinær generalforsamling må sendes medlemmene
minst en uke før denne skal holdes.
§5B.3 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50 % fremmøte for å være beslutningsdyktig.
Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.
§6A Valg
På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter.
Styret konstituerer seg selv. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat
eller noen krever det. I tillegg velges inntil to varamedlemmer.
§6A.1 Valg av leder
Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan ikke gå av før ny leder
er valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.
§6A.2 Valg av styremedlemmer
Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et
av styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem.
§6B.1 Valg av valgkomité
Valgkomité velges på årsmøtet

§6B.2 Valgkomitémedlemmer
Komiteen består av minst to medlemmer.
§6B.3 Valgkomiteens oppgaver
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. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen
krever det.
§7 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny
gruppe kan bli dannet. Dersom Studentspeiderrådet ikke er virksomt, oppbevares
gruppens midler av GibGob RL.
§8 Endringer av statuttene
Statuttene kan bare endres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene
kan endres ved 2/3 flertall. Minst 50 % av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt
er de som har frasagt seg stemmeretten.

Statutter for Vise Versa
1. Fondets midler skal brukes til trykking og utgivelse av visehefter og -bøker, men
også andre trengende prosjekter innen TSSG kan nyte godt av fondet.
2. Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall på
et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.
3. Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet, tilhører
dette. Rentene tilføres fondet som inntekter.
4. Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 12 måneder hvis ikke annet er avtalt.
5. Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram for
godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.
Lånene er rentefrie.
6. Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet og ekstraordinær
generalforsamling i TSSG.
7. VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.
8. Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG.

Referat for årsmøtet for TSSG fra 2008

Årsmøtereferat 2008-11-11
Til stede:
Jens Petter Gjerp, Eystein Jahnsen, Espen Gjerp, Georg Grassegger, Ingeborg Engh, Karsten
Dons, Jon Andreas Melbye, Trine Aabakken, Erlend Klakegg Bergheim, Andreas Øvstebø, Anne
Rakstad Pettersen, Jon Martin Harstad Bakken, Trygve Helgerud, Håvard Otto, Geir BartzJohannessen, Camilla Aabakken, Vegar Evenrud, Thomas Due Hestnes, Siri Haug og Helge
Bakken, Priska Hiller.
22 stemmeberetige i salen
8 stk. har frasagt seg stemmeretten, Camilla har stemmerett for Hilde Lea Lein
Frasagt seg stemmeretten:
Espen Berg
Steinar Hagen
Ole Jacob Eldrup
Stine Karlsen
Jonathan Jørstad
Christian Jens
Åsmund Eldhuset
Tone Hotvedt

Sak 1-08 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent ved aklamasjon.
Sak 2-08 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Styret foreslår Håvard Otto som ordstyrer, Geir Bartz-Johannessen som referent, Petter Gjerp og
Trine Aabakken som stemmende tellekorps.
Forslag godkjent ved aklamasjon.
Sak 3-08 Gjennomgang av statutter og referat fra i fjord.
Da vi skulle behandle denne saken snarlig, ble det valgt å gjøre dette sammen med behandlingen
av statuttendringene.
Ingeborg setter pris på at årsmøtets vedtak fra i fjord er fulgt opp.

Sak 4-08 Gjennomgang av årsmeldinger.
Alle årsmeldinger godkjent ved aklamasjon.
Sak 5-08 Gjennomgang av revidert regnskap
Revidert regnskap for TSSG godkjent under forutsetning at flytting av summen 3750kr. under
utgifter skal flyttes fra diverse til Møter/Turer.
Sum utgifter må rettes til 21918,50.
Regnskap Duddelibu:
Summene Overnattinger TSSG og Utleie skal byttes om.
Regnskap Vise Versa
Ønske om å sette opp regnskapet på samme måte som de øvrige regnskapene til neste år.

Regnskap Redd Barna
Ønske om å sette opp regnskapet på samme måte som de øvrige regnskapene
Regnskap totalstatus TSSG
Alle regnskap for TSSG er godkjent med overstående kommentarer.

Sak 6-08 Budsjett
Det er nå bygget vei frem mot DB. Dette er et prosjekt TSSG har sagt seg villig til å betale en
andel av, men grunnet lang tid fra vedtaket om at pengene skulle settes av til veien faktisk er
bygget, og at informasjon om at veien er ferdigstilt etter budsjettet var satt opp, hadde vi ikke tatt
hensyn til dette i budsjettforslaget. Følgende forslag ble da foreslått og dette er da ført inn i
budsjettene i dette dokumentet.
Forslag 1: Vegar Evenrud
Endringer i TSSG-budsjettet:
Heve ”overføring til DB” til
Senke ”møter og turer” med.
Senke ”utstyr” med.

+ 10.000
-2.500
-2.500

For:
Mot:
Blanke:

6 stemmer.
14 stemmer
2 stemmer

kr.
kr.
kr.

Forslag 2: Jon Martin
Endringer i TSSG-budsjettet:
Heve overføring til DB til
Møter og turer
Resultat

+10.000
-2500
-2500

For:
Mot:
Blanke:

6 stemmer.
14 stemmer
2 stemmer

kr.
kr.
kr.

Forslag 3 – trukket.
Forslag 4: Helge Bakken
Endringer i TSSG-budsjettet:
Øke ”Div” til
Redusere ”Møter turer” med
Redusere overføringe til DBmed
Redusere ”Sum”

+10.000
-2.500
-5.000
-2.500

For
Mot
Blanke

16 stemmer
4 stemmer
2 stemmer

kr
kr.
kr.
kr.

Nytt DB budsjett:
Inn:
Utleie
Overnatting
Sponsor
Overføringer DB
Div

5000
4000
blank
0
10.500

Veddugnad
Husgeråd
Avgifter
Prosjekter
Kontor
Div

2500
3000
7000
1000
200
10.000

Posten studsosiale midler endres til Sponsormidler fra SIT

Godkjent ved singel aklamasjon.
Sak 7-08 Statutter.
Forslag til endringer i statuttene til TSSG
Styret har, etter ønske på årsmøtet 8. november 2007, gått igjennom statuttene til
Trondheimstudentenes Speidergruppe og kommer her med forslag til endringer. Alle endringer
må godkjennes av årsmøtet.
Speiderhilsen
Camilla Aabakken
Vegar Evenrud
Siri Haug
Thomas Due Hestnes
Geir E. Bartz-Johannessen

§1 Navn
Nåværende: Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§2 Formål
Nåværende: Formålet for speidergruppen er å bevare og fremme speiderideen blant de
studerende.
Forslag: Formålet til gruppen er å være et sosialt fellesskap for speidere og andre interesserte.
Gruppen skal og fremme og bevare speiderideen blant de studerende.
Begrunnelse: Styret mener at vi i dag ikke lever helt opp til vår egen formålsparagraf og ønsker
en debatt rundt dette. Vi mener at vårt forslag passer bedre til TSSG slik vi driver i dag.
Det kom inn forslag fra Karsten Dons:
Formålet til gruppen er å være et sosialt fellesskap for speidere og andre
interesserte samt fremme og bevare speiderideen blant de studerende.
Begrunnelse: Karsten mener at vi i dag ikke lever helt opp til vår egen formålsparagraf
og ønsker en debatt rundt dette. Jeg mener at vårt forslag passer bedre til TSSG slik vi
driver i dag.
Forlaget ble godkjent mot to stemmer, to blanke.

§3 Medlemmer
Nåværende: TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i Trondheim.
Andre interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§4a Styremedlemmer
Nåværende: Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret bør flere studiesteder
og begge kjønn være representert.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§4b Styrets oppgaver
Nåværende: 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.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§4c Prokura
Nåværende: Styrets leder har prokura.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§4d Signaturrett
Nåværende: Styrets leder og styrets nestleder har signaturrett samlet.
Forslag: Styrets leder har signaturrett.
Begrunnelse: To personer kan ikke ha signaturrett samlet hvis vi skal opprette konto med
nettbank.
Forslag godkjent.

§4e Møte- og talerett på styremøter
Styret foreslår å legge til et punkt 4e med følgende ordlyd:
GibGob RLs leder og hytteschæfen har møte- og talerett på styrets møter ved relevante saker.
Begrunnelse: Styret mener det er viktig at det står i statuttene at GibGob-lederen og hytteschæfen
har møte- og talerett på styremøtene. Styret mener at disse funksjonene er svært viktige i TSSGs
virke og ønsker å sikre et tett samarbeid mellom disse og styret. Styret mener at TSSG vil være
tjent med at styret må underrette disse om sitt virke, og ta høyde for deres råd.
Forslag fra salen:
Gibgobb Rls leder og hyttesefen blir innkalt til styrets møter etter behov og har møter og talerett.
Forslag fra salen godkjent.

§5 Ukjent
Nåværende: Punkt 5 fjernet 8. november 2001.
Forslag: Styret foreslår å fjerne hele punkt nr 5, og samtidig endre resten av nummereringen, slik
at dagens paragraf 6 blir til paragraf 5.
Forslag godkjent.

§6 Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamling
Nåværende: Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamlinger er høyeste instans i gruppen.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§6A.1 Årsmøtet

Nåværende: 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.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§6A.2 Årsmøtet behandler
Nåværende: 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.
Forslag: Styret ønsker å flytte ” Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller
noen krever det.” til §7A.
Begrunnelse: Det vil gi en mer ryddig fremstilling.

§6B.1 Ekstraordinær generalforsamling
Nåværende: Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra 25 % av medlemmene
eller styret.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§6B.2 Ekstraordinær generalforsamling
Nåværende: Melding om - og saksliste for – ekstraordinær generalforsamling må sendes
medlemmene minst en uke før denne skal holdes.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§6B.3 Ekstraordinær generalforsamling
Nåværende: Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50 % fremmøte for å være
beslutningsdyktig. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten
Forslag: Legge til et punktum i siste setning: Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

§6B.4 Ekstra ekstraordinær generalforsamling
Nåværende: Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.
Forslag: Styret foreslår å fjerne hele punktet og dermed ikke åpne for ekstra ekstraordinær
generalforsamling.
Begrunnelse: Vi ser ikke nytten av en ekstra ekstraordinær generalforsamling og når denne
alternativt skal brukes. Ingen vet for øvrig hvilken funksjon dette punktet opprinnelig var tiltenkt.
For
Mot
Blanke

16
4
2

§7A Valg
Nåværende: På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle
tillitsrepresentanter. Kasserer velges av styret blant styremedlemmene.
Forslag: På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter.
Styret konstituerer seg selv. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller
noen krever det.
Begrunnelse: Dagens vedtekter fastslår at vi skal ha en nestleder, men sier ingenting om hvordan
denne skal utnevnes. Styret mener at denne ordlyden er mer i tråd med etablert praksis. I forslaget
er også ” Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever det.” fra
§6A.2 tatt med.
Forslag godkjent med tillegg i siste setning: I tillegg velges inntil to varamedlemmer.

§7A.1 Valg av leder
Nåværende: Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan ikke gå av før
ny leder er valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§7A.2 Valg av styremedlemmer
Nåværende: 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.
Forslag:
Alternativ 1: Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I
tilfelle et av styremedlemmene frafaller, velges ikke nytt styremedlem.
Alternativ 2: Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I
tilfelle et av styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem. I tillegg velges inntil to
varamedlemmer.
Styrets innstilling: Alternativ 2.
Forslag fra salen:
Godkjenne alternaltiv 2 med flytting av siste setning i § 7a2 flyttes til § 7aGodkjent §7A.2:
Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av
styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem.

§7B.1 Valg av valgkomité
Nåværende: Valgkomité velges på årsmøtet
Forslag: Styret har ingen endringer.

§7B.2 Valgkomitémedlemmer
Nåværende: Komiteen består av minst to medlemmer.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§7B.3 Valgkomiteens oppgaver
Nåværende: 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.
Forslag: Styret har ingen endringer.

§8 Oppløsning
Nåværende: Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil
ny gruppe kan bli dannet.
Forslag: Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny
gruppe kan bli dannet. Dersom Studentspeiderrådet ikke er virksomt, oppbevares gruppens midler
av Sør-Trøndelag krets.
Begrunnelse: Styret mener et alternativ til Studentspeiderrådet bør være nevnt, siden rådet for
øyeblikket er sovende.
Godkjent med forrutsetning at navnet Sørtrøndelag Krets byttes med Gib Gob RL.
Ny paragraf blir da:
Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe
kan bli dannet. Dersom Studentspeiderrådet ikke er virksomt, oppbevares gruppens midler av
Gib Gob RL.

§9 Endringer av statuttene
Nåværende: 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.
Forslag: Statuttene kan bare endres 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.
Eneste endring er at ”forandres” i første setning byttes ut med ”endres”.
Forslag godkjent.

De nye vedtektene ble stemt over som helhet:
For 20
Blanke 2.

Begrunnelse: Styret mener dette gir en bedre ordlyd og er mer i tråd med språket i de øvrige
paragrafene.

Endringer til paragrafer.
§ 2:
Forslag fra Karsten godkjent.
§ 4d
§ 4e
Paragraf inn:
Forslag:
Siste del av set. Blir innkalt ved behov
For: klart flertall – står.
§5
§6
§ 6a1
§ 6a2
§6b1
Mot: 4
§ 6b2

§ 7a1
Jon Martin var litt skeptisk, men ble overbevist.
§ 7a.2
Siste setning i § 7a2 flyttes til § 7a§8
Navnet Sørtrøndelag Krets byttes med Gib Gob RL.
§ 9.
For 20
Blanke 2.

Sak 8-08 Valg.
1: Leder: Vegar Evenrud
2: Styremedlemmer: Geir Bartz-Johannessen, Anne Rakstad
og Eystein Jahnsen.
4: Hytteschæf: Trine Aabakken.
7: Visemor: Stine Karlsen
5: Hyttekommite: Trygve Helgerud, Karsten Dons.
6: Redd Barna mor: Helge Bakken.
8: Revisor: Camilla Aabakken, vara: Håvard Otto.
9: Valgkomte: Camilla Aabakken,
Siri Haug og Thomas Due Hestnes
3: Redaktør TSSG-nytt: Jon Martin Bakken
Redaktøs: Andreas Øvstebø
10: Vararepresentanter til styret: Petter Gjerp, Trygve Helgerud
og Erlend Klakegg Bergheim var kandidater til skriftlig valg.
Trygve Helgerud
Petter Gjerp

Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.
Valgt ved aklamasjon.

1. vara.
2. vara .

9-08 Inkomne saker
Ingen innkomne saker
10-08 Eventuelt
To meter snø: Andreas Øvstebø ble tvangsmessig alkamadert til snø to meter horisontalt over
bakken.
Evaluering av møter:
Møter:
- Beholde antallet møter
- Skifte profil på utemøtene
- Gå tur i stedet for å sitte rundt bålet.
- Mat er poppuært, også på utemøter?
Tur:
Svært mange aktiviteter i høst, få på dugnad. Blir dugnaden nedprioritert?
Høstens sprøeste og moskus ikke samme år?
Ta hensyn til UKA neste høst
Profilartikler
Orientering fra Jon Martin.
Innstiller neste styre til å sette i gang et prosjekt rundt ny profil.
Møtet hevet: 22.30
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Sak 4-09 Årsmeldinger 08/09
Årsmelding TSSG
TSSG har hatt et bra år og har jevnt over hatt høyt oppmøte, med et snitt på 11 personer,
omtrent som i fjor. Året 2009/2010 er vi 36 betalende medlemmer. Dette er en oppgang på 3
siden fjoråret. 6 stk er nye medlemmer av året. Vi har jobbet en del med rekrutteringen og har
opplevd en stor interesse for TSSG, men har i liten grad rekruttert nye aktive medlemmer. Vi
ser også at det er et stort behov for å rette rekrutteringen mot andre steder enn NTNU
Gløshaugen. Styret anbefaler at TSSG bruker mer ressurser på rekruttering de neste årene som
kommer. Vi har jobbet med å tilrettelegge TSSG for internasjonale studenter, og har hatt
internasjonale studenter på de fleste av våre turer selv om ikke alle disse er betalende
medlemmer.
Styret har i løpet av perioden bestått av leder Vegar Evenrud, nestleder Geir Ekeland BartzJohannessen, sekretær Anne Rakstad Pettersen og kasserer Eystein Jahnsen, og har hatt 10
styremøter. Styret har fokusert på rekruttering, aktivitetsprofil, bedre kommunikasjon og
samarbeid mellom GibGob RL og hyttekomiteen, utarbeidet en mal for beregning av
kjørepenger, styrke jentemiljøet med egne jentearrangementer, og jobbet en del med
finansiering av vei til DB. Styret ropte hurra den dagen gladmeldingen om støtte fra SiT Tapir
kom. Dette sørget for at vi kunne gjennomføre våre aktivitetsplaner, til tross for uforutsett
store veiutgifter. Vi har valgt å ikke gjennomføre noen store nyinvesteringer utover dette.
TSSG har også endelig fått nettbank og separate kontoer for undergruppene.
Vi har fortsatt arbeidet fra forrige styre med å styrke TSSGs arrangementsprofil. Vi har prøvd
å få en god blanding av møter og turer. Spekteret har strukket seg fra skikkelige fjellturer i
alpine fjellområder via alpinanlegg og sykkelsete til avslappende DB-turer, kreativ mekking
og pizzabaking. Vi håper at denne sterke variasjonen vil fange både de som er mest interessert
i friluftslivet og de som er mer kreative og sosiale av natur.
Av arrangementer i løpet av perioden kan vi trekke frem Sveitsisk tur, hvor en av våre
utvekslingstudenter fikk fullt ansvar for hele turen. Nasjonaldagsfeiring med 19 norske og
internasjonale studentspeidere til koldtbord i en 12 kvm stor stue. Våren og sommeren var
også preget av forberedelse til en omfattende programaktivitet, vitensenteret Vitopia, på NSFs
landsleir. Rett før leiren ble også sangboka ”Vise-Versa 3” gitt ut ved sangbokkomiteen i
TSSG. Intromøtet ble flyttet ut i skogen, og dette viste seg å være veldig vellykket. Ved årets
TOSSGiade var også medlemmer fra ÅSSG representert.
Vår internavis TSSG-nytt ble gjenopplivet etter initiativ fra Jon Martin Harstad Bakken. I
løpet av perioden er det blitt utgitt to utgaver, og styret håper at dette fortsetter.
Tur/møtestatistikk:
Antall avlyste turer/møter: 4 (Ledersamling i Sør-Trøndelag krets, tur 6-8.feb, rutsje og
plaskemøte, eit ekte speidarmøte.)
Antall flyttede eller endrede møter: 3
Antall turer som ble opprettholdt (TSSG og kretsturer): 20
Antall møter som ble opprettholdt: 46
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Årsmøte
11. November 2008, Styret, Oppmøte: 21
Pils & pizza
13. November 2008, Vegar, Oppmøte: 13
Fonduetur
21. - 23. November 2008, Håvard, Oppmøte: 15
Ekstreme mengder nysnø skapte utfordringar for dei utan ski, men mesteparten klarte seg fint.
10 kom opp fredag, dei fem siste laurdag før middag - eit stort og langt fonduemåltid.
Juleøltest. Elles vanlege DB-aktivitetar.
Gløgg og pepperkaker
27. November 2008, Karsten, Oppmøte: 13
Stort oppmøte på et bra kjøkken. BB og Enkefruen ble produsert i nesten skala i pepperkaker.
Det gikk med bare 2kg pepperkakedeig og 4,5l gløgg. Karsten
Kretsens roverjulebord
28. November 2008, Sør-Trøndelag krets, Oppmøte: 9
9 TSSGere utgjorde cirka halvparten av de oppmøtte på kretsens roverjulebord på
speiderhuset til Vikhamar. Det ble grøt og Fantasi.
Gourmetmøte
4. Desember 2008, Geir, Oppmøte: 15
15 personer inntok en bedre middag på Kaktus på Bakklandet.
Etterjulstur
9. - 11. Januar 2009, Håvard, Oppmøte: 11
Tradisjonell tur til DB før semesterstart. Blei ei helg med brettspel og skiturar. 11 deltakarar.
Pils & pizza
14. Januar 2009, Kjersti, Oppmøte: 0
Skipreppemøte
15. Januar 2009, Geir, Oppmøte: 15
Urovekkende store verdier i skiutstyr ble samlet i kjelleren i Moholt Alle. Samtlige priset seg
lykkelig over at det ikke dukket opp en bande med svenske skiranere mes vi preppet skiene
våre. Etter en stund hadde vi skarpe nok stålkanter, og kunne seile lykkelig videre inn i
vinteren...
Kveldskjøring i Vassfjellet
20. Januar 2009, Trine, Oppmøte: 8
Kveldskjøring gjentas gjerne :)
Landsleirmøte
22. Januar 2009, Den fantastiske landsleirkomitéen, Oppmøte: 16
Det ble laget fire grupper som skal jobbe med hvert sitt fagfelt.
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Sveitsiske spesialiteter tur
23. - 25. Januar 2009, Priska, Oppmøte: 18
Det var en fin tur med mange sveitsiske spesialiteter. Hvis dere lager raclette en gang til, er
her ting som jeg kjøpte for 18 personer: 10kg poteter (altfor mye, tror 7.5kg var nok), 6kg
norvegia ost (bedre 4kg), 4 bokser pærer, 2 glasser hver (agurk i eddik, maiskolber, sølvløk,
hvitløk, pickles), tomater, paprika, sopp, bacon
Kugler & kægler
27. Januar 2009, Petter, Oppmøte: 5
5 tssg-ere bowlet, noen til møtte oss på Lyche etterpå
Akemøte endres til Teatermøte
29. Januar 2009, Priska, Oppmøte: 4
Møtet endret veldig seint, fordi det var nesten for få snø til å ake. Ellers var teateret fint, det
var internasjonale studenter som var skuspillere.
Eit ekte speidarmøte
3. Februar 2009, GibGob RL, Oppmøte: 8
På tross av kjølig Trondheimsvær møtte 8 stykk TSSGere på Lohove parkerinsplass. Det ble
postløype med mange typer spørsmål, lek i snøen og bål med premieutdeling. Alle var enig
om at det hadde vært et fint møte.
Landsleirmøte
10. Februar 2009, Den fantastiske landsleirkomitéen, Oppmøte: 12
Gruppene som jobber med hvert sitt fagområde møttes og planla aktiviteter.
FLYTTET: Kulturmøte: Byggrevyen 2009
14. Februar 2009, Helge, Oppmøte: 10
2 TSSG'ere på torsdag og 7 på lørdag og Helge (begge dager) som revymedarbeider så
byggrevyen Ute av kurs. Revyen var svært underholdende og hadde kommet et par hakk
videre fra i fjor. Carola Caravelle hadde en gjesteopptreden som vaktbil i en av videoene.
Jentetreff
17. Februar 2009, Jentene i TSSG, Oppmøte: 5
Jentene møttes for ikke et herremåltid, men for et damemåltid på peppes. Samtlige ble bra
mette og stemningen var bra.
Bursdagstur
20. - 22. Februar 2009, Styret, Oppmøte: 25
Ost & vin
26. Februar 2009, Jon Martin, Oppmøte: 16
16 stykk møtte opp i R4 for å spise ost. Det gikk med 8 pakker kjeks, nesten 2kg druer og 4
pærer. I tillegg ble det brukt plastvinglass (fra butikken-under-Bunnpris), en haug
papptallerkner og kniver.
Leirbålskappemøte
3. Mars 2009, Ingeborg, Oppmøte: 12
Det var stor iver om leirbålskapper denne kvelden på Realfagsbygget. En del fikk endelig
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sydd på merker på skjorter og leirbålskapper, mens tre stykker fikk klippet og målt ut stoff til
helt nye leirbålskapper. Ellers ble det også sydd sakkosekktrekk og meget annet lekkert.
Kulturmøte: CHIT-musikal
4. Mars 2009, Espen II, Oppmøte: 10
Vi kom, vi så og vi lo.
Vinter-5-kamp
6. - 8. Mars 2009, GibGob RL, Oppmøte: 11
6 lag, med totalt 17 deltagere, derav 5 fra GibGob. I tillegg 5 i stab og to tilskuere. Totalt 11
TSSGere.
Kjøttkaker til 22 personer:
5 kg poteter
5 kg kjøttkaker
2 kg gulrot, 4 brokkoli og en blomkål (kunne vært litt mer)
Diverse melk, smør tyttebær osv
Tikka masala til 24 personer:
4 kg kyllingfileter
12 glass Uncle Bens Tikka Masala-saus.
Ca 3 kg ris
4 salathoder, 4 agurker og litt tomat og paprike (Hadde holdt med 2-3 hoder)
30 Naanbrød (ble varmet 6 og 6 i stekeovnen)
Pølser søndagslunch til 24 personer
110 pølser (5 x 1kg)
6x8 pølsebrød
ca 50 lomper (Kunne hatt flere brød og færre lomper)
3 pakker sprøstekt løk
Ketchup, sennep og agurkmix.
Pils & Pizza
10. Mars 2009, Erlend, Oppmøte: 12
11 sultne TSSG-ere kom til en Moholt-kjøkkenet og laget hele 5 pizza med noe variende fyll.
Dagens nye typer fyll var flykrasj (bare én satte pris på dette) og selkjøtt (de som smakte
virket fornøyde). Verten noterer seg at sofaspeiding fortsatt står høyt i kurs i TSSG.
Visemøte
12. Mars 2009, Visemor, Oppmøte: 11
Et uvisst antall TSSGere sang, spiste vaffel, drakk vin og stemte gjennom bruk av ViseVersa-fondet til trykking av Vise-Versa 3
Rivemøte
18. Mars 2009, Priska, Oppmøte: 6
Seks ifrige TSSGre møtet opp med brekjærn og hammer og rivet en gammel modell i
vassdragslaboratoriet. Lønnen for arbeidet var mye brukt treverk som vi fikk gratis. Dagen
etter 5 TSSGre møtet opp igjen for å slutte riving.
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Dagstur til Oppdal
21. - 22. Mars 2009, Trine, Oppmøte: 5
Vi dro med skibussen til Oppdal, en billig måte å komme seg til skibakken. Det var vel verdt
turen, og kan gjerne gjentas til neste vinter.
Klatremøte
24. Mars 2009, Anne, Oppmøte: 3
Mange meldte seg av samme dag som møtet. I framtida vil arrangør sette pris på at folk
melder seg av før det er to timer til møtestart.
Kulturmøte: Chemie Grand Prix
24. Mars 2009, Espen II, Oppmøte: 5
Møtearrangør var med i teknisk stab, og fikk derfor ikke med seg nøyaktig hvor mange
tssgere som møtte opp. Det antas at de som kom hadde det gøy.
FLYTTET: sykkelmekkemøte
16. April 2009, Geir, Oppmøte: 1
Noe skralt oppmøte, men jeg fikk fikset min egen sykkel da :(
Knutepunkt
17. - 19. April 2009, Sør-Trøndelag krets, Oppmøte: 0
Bryggemøte
21. April 2009, Karsten, Oppmøte: 8
Det ble satt tre sett med øl og vi venter nå på at det skal gjære.
Suksessfult møte med preik. Neste gang må en huske å ha noe øl til smaking.
Veddugnad
24. - 26. April 2009, Schæfen, Oppmøte: 13
Trær ble felt og ved ble hugget. Vi tok trær rundt DB, for å få tilbake litt utsikt. Kvelden ble
selvfølgelig brukt til god mat og avslapping i BB.
Blåtur
28. April 2009, Styret, Oppmøte: 15
TSSG skulle gjennom en rebus og teste det vårlige badevannet, som viste seg å være frosset.
De fleste hadde forøvrig ikke flytevest. Styret trenger komunikasjonsrådgiver neste gang når
alle postene skal på plass.
De fleste hadde det like vel bra når de kom frem til grillen.
Årsmøte GibGob RL
30. April 2009, GibGob, Oppmøte: 14
Vi avholdt Gib Gobs årsmøte. Ingeborg ble gjenvalgt som gruppeleder, Priska, Eystein og
Petter er gruppeassistenter med Helge som vara.
Vold & video
5. Mai 2009, Petter, Oppmøte: 6
Vi kom, vi så og alle var enige om at Wolverine var en underholdende film.
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Byggemøte
14. Mai 2009, Den superdupre landsleirkomiten, Oppmøte: 15
Mange fine Utopia-grønne landsleir aktiviteter ble bygget.
Nasjonaldagsfeiring
17. Mai 2009, Camilla og Jon Martin, Oppmøte: 19
19 stykker spiste middag og kake i stuen i Frode Rinnans vei.
Gourmetmøte
22. Mai 2009, Styret, Oppmøte: 16
Bangkok Cafe hadde veldig god og variert thailandsk mat :) Alle ble bra mette, til og med
Karsten og Andreas som gikk rett på desserten!
Landsleir
4. - 11. Juli 2009, NSF/TSSG, Oppmøte: 22
TSSG bygde 216 kvm stort vitenskapssenter på landsleiren. Flere tusen speidere var innom og
prøvde aktiviteter og eksperimenter. Knallsuksess! 15 i Vitopia-stab, 5 i andre etater og to i
hjemmegruppe.
Immatrikulering
11. August 2009, Styret, Oppmøte: 4
4 Tssg'ere møtte og stod på stand, midt foran gamle kjemi. Noen kom innom og hilste på etter
hvert. Var seint ferdig rigget på standen, burde kommet igang litt tidligere. Fikk delt ut mange
flyere, og profilert oss. (Burde hatt noen flyere på engelsk.)
Ferdig-med-kontene-tur
21. - 23. August 2009, Vegar, Oppmøte: 10
Intromøte
25. August 2009, Styret, Oppmøte: 31
21 gamle og ca. 10 nye møtte opp på Helkanseter. Først hadde vi bli-kjent-leker, så grilla vi,
og til slutt hadde vi info. Infoen burde vært planlagt bedre, tok lang tid.
Ellers et vellykket arrangement.
Mat (ca.beregning, kjøpte inn til 30-40):
1 kotelett pr pers.
1-2 pølser + pølsebrød og lomper pr pers. (mye til overs)
2 glass agurkmix
1 partydressing (gikk svært lite)
1 stor flaske saft
potetsalat (en god del til overs):
4 bokser FP potetsalat
3 epler
1 liten purre
7 poteter
salat (ble igjen en del):
4 salathoder (1 for mye)
? agurk
? mais
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? tomat
? paprika
3-4 pk FP hvitløkbaguetter
1 banan pr pers (alt for mye)
ca. 4 kokesjokoladebiter pr pers, dvs ca 8-10 plater (for mye)
4 pk alum.folie (nok med 2)
3 kaker
Oppsummering mat: det hadde klart seg med grilling og kake, kunne godt ha kuttet ut
bananene.
Sykkeltur
27. August 2009, Camilla og Trine, Oppmøte: 10
Ni gutter og en jente stilte til start på Moholt. Vi syklet Jonsvannet hvor det ble servert kake
og plukket blåbær. Hvis dette møtet skal gjentas, er det lurt å huske at vi ikke sykler fort når
vi er 10 i en gruppe, legg derfor ikke opp til en lang tur.
Lederløft
28. - 30. August 2009, NSF, Oppmøte: 6
Fire i stab og to deltagere kjørte og fløy til Ingelsrud for å bli lederløftet. Fin helg med
spennende aktiviteter og mange kjente fjes.
Pils & Pizza
1. September 2009, Ingeborg, Oppmøte: 20
Det gikk med 3 kg mel, to pizzabunnposer og en halv flaske olje på å fôre 20 nye og gamle
TSSGere. Begge kjøkknene ble tatt i bruk og det var stor stemning. Det var langt på natt før
de siste gikk hjem.
Introtur
4. - 6. September 2009, Styret, Oppmøte: 18
Introturen gikk som vanlig til DB. Var med ca 5 nye om jeg husker rett. På lørdag og søndag
gikk noen synfaretur for MEGA. Vi andre gikk på Våttåfjell på lørdag, og hadde miniveddugnad og ryddet opp på søndag. Middag fredag: taco og lørdag: spleisegryte :)
Vannrakettmøte
8. September 2009, Andreas, Oppmøte: 7
Lagde vannraketter. Hadde ferdig rampe. Folk ble våte og hadde det gøy. 6-7 oppmøtte
kanskje?..
TP & kafé
10. September 2009, Thomas, Oppmøte: 15
Mange tssg-ere møtte opp for spill og moro på Lyche cafe på samfundet. Noen planla også
Mega-helgen(kretsarrangement).
MEGA
12. - 13. September 2009, GibGob, Oppmøte: 11
11 TSSGere og 2 sveitsere i staben, som tilbyd et fint programmet til 35 vandrere fra SørTrøndelag. Været (masse regn) førte til noen programmendringer. Til slutt spiste totalt 48
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personer inne DB! Deltakere sovet under pressening ved hytta, stab inni. Raport med flere
dataljer (raporten til kretsen): spør Ingeborg.
Gjær & humle
15. September 2009, Vegar, Oppmøte: 5
Det ble satt en sats med pils og 5 TSSG-ere koste seg med å smake øl og spise pizza.
Fjelltur
18. - 20. September 2009, Geir, Oppmøte: 7
Høstens fjelltur gikk til Innerdalen. Lørdag kom med nydelig vær, og turen gikk opp i
dalsiden hvor det var nydelig utsikt utover Innerdalen. På søndag var planen å gå opp på
Innerdalstårnet, men dårlig vær stoppet den turen. I stedet gikk turen innover dalen, hvor
sjokoladepausene var hyppige innslag.
Primitiv mat
22. September 2009, Eystein, Oppmøte: 10
Det ble et vellykket møte med ti oppmøtte TSSGere. En av disse var på sitt første møte i
TSSG. Vi gikk et stykke innover i marka før vi fant et passende sted å tenne bål. Bålet ble tent
og glohaugen vokste seg stor. Det ble laget primitiv mat med egg, poteter, brød, løk,
sjokoladebananer og bakte epler med sukker og kanel. Maten smakte fortreffelig! Selv med
litt uttrygge værmeldinger og duskregn i lufta, ble dette et vellykket utemøte
Visemøte
24. September 2009, Visemor, Oppmøte: 14
Vi feiret den nye viseboka med vafler og masse allsang (og semifinale i cupen)!
Roverfemkamp
25. - 27. September 2009, NSF, Oppmøte: 5
Årets femkamp gikk av stabelen på Frigård i Stjørdal. TSSG var denne gang involvert i 3 lag.
Laget som skulle ta med Pagos sverd hjem, Ullsokk, med Eystein, Priska og Ingvild, Thomas
representerte TSSG på SNOOPY(oldboys), mens Espen stilte på Flaggerelg med en fra
ÅSSG, og en kommende(?) TSSGer (går 1. Nano). Etter fem spennende øvelser ble omsider
resultatet offentliggjort. Flaggerelg kom på 8. plass med 350,53 poeng, mens Ullsokk måtte
nøye seg med en 9. plass, nesten seks poeng bak.
Thomas på SNOOPY ville kommet på 3. plass om laget ikke hadde vært 75 år til sammen.
Neste år klarer vi vel å skrape sammen 4-5 lag og dermed garantere at sverdet kommer på
plass i taket på DB?
UKA-åpning
30. September 2009, Geir, Oppmøte: 14
Ultrøyefaktoren var litt for høy i Dødens dal da promenadekonserten dro i gang i et
oppvarmet telt. Klassiske verk fra det sentrale europa, Starwars og høydepunktet, et utdrag fra
Ringenes herre, strømmet ut av et fullsatt symfoniorkester. De kostbare instrummenter ble
sauset inn i sablert champagne og blod fra håndleddet til konfransieren. Vedkommende ble
evakuert til legevakten, og den godt voksne dirigenten entret senen i kappe og maske, geleidet
orkesteret gjennom Batman temaet. Han snudde seg mot publikum og flekket opp skjorten og
åpenbarte en batmanlogo på brystet til stor apaus. Kvelden ble avsluttet i mittrabatten utenfor
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Samfundet. Høylytt taktløs nedtelling ble fulgt av et blinkende "Skabare" over Samfundets
hovedinngang. Fyrverkeriet smalt fra Marinen og folk snudde nesen hjemmover. Hurra!
Knutepunkt (kurshelg)
2. - 4. Oktober 2009, Region K, Oppmøte: 0
Opptak
3. - 4. Oktober 2009, GibGob, Oppmøte: 4
I løpet av helga er Cecilie, Geir, Ingeborg og Priska blitt tatt opp som medlemmer i GibGob
RL. Vi gratulerer!
Jakten på den Gylne Melkesjokolade
9. - 11. Oktober 2009, Gråkallbanen studentspeidergruppe, Oppmøte: 0
Ingen TSSG-ere møtte.
Jenter, vin & dirty dancing
13. Oktober 2009, Camilla, Oppmøte: 5
5 jenter så Take the lead, drakk te og spiste sjokolade.
Gutter & go cart
13. Oktober 2009, Åsmund, Oppmøte: 8
Som den evig håpløse prokrastrinerer(?), var det først noen dager i forveien jeg fikk lagt ut
påmelding, enda jeg ble bedt om å holde møtet en måned i forveien. På tross av dette ble vi
åtte stykker totalt, og siden de tillater maks seks karter om gangen, lot de oss kjøre fire og fire.
Jeg valgte Fossegrenda; jeg synes Bowling 1 & Gokart har en noe mer spennende bane, men
det er helt håpløst å komme seg dit med buss. Buss 3 har greie ruter til/fra Fossegrenda, og de
som ikke syklet/kjørte selv benyttet seg av den.
Vi kjørte "stor cup": 3 min oppvarming og 5 min kvalifisering (for begge gruppene etter tur)
og A- og B-finale, hver på 15 runder. Varighet: en drøy time totalt. Det er ganske intenst og er
veldig tungt for hendene da kartene ikke har servostyring, så det er egentlig en ganske grei
varighet. Det går også an å spise pizza der hvis man hadde hatt lyst på et litt lengre møte, men
da det ikke var planlagt, dro folk hjem etterpå.
Mekkemøte
15. Oktober 2009, Karsten og Andreas, Oppmøte: 8
TSSG hadde vært heldige å få låne Fader Herons Verksted til mekkemøtet. Totalt var det 8
TSSG ere som utfoldet seg på verkstedet i kjelleren på Varmekeknisklab. Det ble mekket
mange sykler, sveiset, dreiet, borret og filt. FHV kan anbefales til neste år også. Det jeg
glemte i år var kaffe og kjeks, samt å detaljinformere om at forbruksmateriell ikke er der fra
før av.
TOSSGiade
16. - 18. Oktober 2009, Styret, Oppmøte: 27
26 TSSG-ere, ÅSSG-ere og andre venner nøt UKErevyern Skabaré på Samfundet.
Trandisjonen tro dro vi deretter til Duddelibu hvor vi var hele 22 personer til fårikålmiddag på
lørdag.
Kretsting Sør-Trøndelag krets
21. Oktober 2009, kretsen, Oppmøte: 5
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Jon Martin, Anne, Håvard, Ingeborg og Petter var alle på kretsting. Amund var der også, men
det er fordi han er troppsleder i Vikhamar speidergruppe. Det var ekstraordinært valg og vi
hadde tre stemmer. Det ble bestemt at kretsleiren i 2011 skal være en "Camp in camp" under
verdenspeiderleiren (World Scout Jamboree) som skal være i Sverige. Leirkomitè ble ikke
bestemt.
Ost & vin
22. Oktober 2009, Vegar, Oppmøte: 13
13 glade TSSG-ere koste seg med kjeks, ost og vin hos Vegar og Helge.
Utstyrsmøte med boller
27. Oktober 2009, Trine, Oppmøte: 12
Utstyrsmøte ble en suksess når boller ble involvert. Boller med sjokolade og smørbukk,
tørkede aprikoser, og mandler ble prøvd ut.
Samtidig ble det tid til sying av trekk til primus, lapping av klær og strikking.
Bålmøte
29. Oktober 2009, Geir, Oppmøte: 9
Bålet ble fyrt opp i natten og diskusjonene svingte fra tema til tema. Noen temaer traff bedre
enn andre. Forbruk og bærekraftighet, religion og spisevaner var noe av innholdet på møtet.
Singstar & shot
5. November 2009, Visemor, Oppmøte: 4
Heisann sveisann folksch! Her har det vært masse, masse schots, og få å dele dem på :D
SINGSTAR!! Hakke stemme igjen ass...
Roverstevnet
6. - 8. November 2009, NSF, Oppmøte: 0

Årsmelding Duddelibu
Det har vært mye utleie av DB i år, i 2009 er DB utleid 14 helger. De aller fleste som har leid
er Samfundet og UKA, og vi har fått et godt rykte i det runde huset. Alle som har leid har
oppført seg pent og fulgt de retningslinjene som er gitt.
Det ble avholdt veddugnad i vår, hvor det hovedsakelig ble felt trær og hogget ved, men
hytten ble også vasket og ryddet. I høst var det ikke plass til veddugnad på terminlisten, så
den ble lagt til samme helg som introturen. I tillegg til dugnader, er bl.a. bursdagstur og
TOSSGiade med over 20 personer på hvert arrangement avholdt på DB i år.
Veien frem til DB ble ferdig i 2008. I løpet av 2009 ble veien betalt av DB og TSSG, og
kontrakt angående bomnøkkel og brøyting ble underskrevet av Hytteschæfen. Veien kostet
20 000 og er nå ferdig betalt. 10 000 ble tatt fra TSSGs konto og 10 000 ble tatt fra DBs
konto.
DB har en del penger på konto, se regnskapet, og det foreslås at DB bruker en del penger for å
lage nytt kjøkken.
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Årsmelding Vise Versa
Beholdning: Det har siden forrige årsmøte blitt solgt 1 t-skjorter, 118 Vise Versa 3 (5 stk gitt
til VV3-gruppa for god innsats + 1 stk korrekturbok), 9 Vise Versa 2 og 8 Vise Versa. Det ble
solgt ca. 100 bøker av VV3 på landsleiren.
Vise Versa 3: Arbeidet med den nye sangboka ble intensivert utover våren, og den ble levert
til trykk 12. juni. Etter en tidstabbe fra trykkeriet endte vi med 700 ulaminerte bøker. Dette
ble kompansert ved reduksjon i pris (-4900 kr slik at totalpris uten MVA ble 30 000 kr) samt
57 ekstra bøker. Etter lengre ventetid fikk vi også invilget søknad om fritak fra
merverdiavgift, og innbetalt MVA ble tilbakebetalt fra trykkeriet.
I år har det vært avholdt to visemøter og en runde med Singstar og Shot.

Årsmelding Redd Barna
Redd Barna-kontoen har i år gått litt i minus og som man kan se fra resultatet dekker
pantepengene kun en liten del av utgiftene. Etter at det ble kontobytte 1.juli 2009 ble også vårt
bidrag til Redd Barna sagt opp. Dersom vi skal starte igjen med månedlige bidrag bør enten
TSSG's drikke mer fra flasker med pant, eller så må bidrag komme fra medlemmene. Jeg
mener medlemmers bidrag kan gis rett til Redd Barna og at kontoen i fremtiden gir en større
sum 1-2 ganger i året.
Til orientering:
1. Vårt bidrag til Redd Barna ble sagt opp likt med at kontoene ble flyttet 01.07.09. Siden jeg
ikke fikk noe post før nylig har det dessverre vært umulig for meg å opplyse styret om dette
tidligere, og evt. iverksette tiltak.
2. Grunnet at kontoen ble sagt opp har derfor de siste innbetalingene blitt forsinket og
kommer først på neste års regnskap. = ca 350,3. Redd Barnakontoen hadde også rundt 350 kr, i pantepenger på vei inn på konto pr.dd. om
er på neste års regnskap.

Årsmelding speidermøter og GibGob RL
Årsreferat for Gib Gob RL:
- Roverjul i Trøndelag
- Vinterfemkamp
- Årsmøte i mai
- Nasjonal roverfemkamp
- Opptakstur
- MEGA
- Kretsting
- Kretsens årsmøte
- To Gib Gob-møter

Fram til mai var Ingeborg Engh gruppeleder. Vegar Evenrud, Håvard Otto og Helge
Christopher Harstad Bakken var gruppeassistenter. Etter mai har Ingeborg Brochman Engh
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vært gruppeleder og som gruppeassistenter har hun hatt med seg Priska Hiller, Eystein
Jahnsen, Petter Gjerp og Helge Christopher Harstad Bakken. Eystein Jahnsen var kasserer
fram til årsskiftet og i 2009 har Ingeborg Engh ført regnskapet. Gib Gob RL har samme
revisor som TSSG.
GibGob har i løpet av høsten arrangert opptakstur og Cecilie, Geir, Ingeborg og Priska ble tatt
opp som nye medlemmer.

Sak 5-09 Revidert regnskap 08/09
Sak 6-09 Budsjett 09/10
Regnskap og budsjett TSSG
Inntekter
Kontingent
Renter
Sponsormidler fra
SIT
Utleie av utstyr
Diverse
Sum

Budsjett 08/09
Regnskap 08/09
Budsjett 09/10
2 700,00
3 075,001
3 000,00
40,00
31,00
40,00
15 000,00
300,00
250,00
18 265,00

15 000,00
0,00
2 847,002
20 953,00

15 000,00
300,00
0,00
18 340,00

Utgifter
Admin. Utgifter
TSSG-Nytt
Møter/turer
Utstyr
Diverse
Sum
Drift/årsresultat

Budsjett 08/09
Regnskap 08/09
Budsjett 09/10
3
600,00
930,00
500,00
500,00
30,004
500,00
5
2 500,00
3 683,78
3 500,00
7 500,00
1 518,00
7 000,00
6
10 000,00
10 815,00
10 000,007
21 100,00
16 976,78
21 500,00
Budsjett 08/09
Regnskap 08/09
Budsjett 09/10
-3 060,00
3 976,22
-3 160,00

1

Inneholder også fjorårets kontingenter betalt for sent.
Inneholder medlemsavgift intromøte, salg av leirbålskappestoff og tilbakebetaling av lån, fra GibGob.
3
Posten er noe høy p.g.a. bursdagsgave til DB på 700kr.
4
Posten er noe lav p.g.a. at vi var heldige med gratis trykk.
5
Posten er noe høy p.g.a. ny form for intromøte.
6
Omkostninger ved veiutbygging.
7
Nytt kjøkken på DB.
2

28

Regnskap og budsjett Duddelibu

Budsjett 08/09
Utgifter

Regnskap 08/09

Inntekter

Utgifter

Budsjett 09/10

Inntekter

Utgifter

Inntekter

Overnatting TSSG

5 000,00

6 410,00

5 000,00

Utleie

4 000,00

25 930,001)

10 000,006)

-

-

Sponsormidler fra SiT
-

Overføringer til DB
Veddugnad og
vedlikehold

2 500,00

Husgeråd3)
Avgifter
Prosjekter
Kontorrekvisita
Diverse
Sum:

Drift/årsresultat
Totalstatus DB

1)
2)

3)

2)

4 000,00

3 000,00

686,007)

1 500,00

7 000,00

7 146,00

4)

7 000,00

10 000,00

5)

4 283,50

1 000,00
200,00
10 000,00
23 700,0

10 000,008)

83,00
10 500,00
19 500,0

100,00

1 005,00
23 208,5

32 340,0

22 600,0

15 000,0

Inntekter
32 340,00

Utgifter
23 208,50

Resultat
9 131,50

Kasse
3 132,50

Bankkonto
17 157,00

Total:
20 289,50

Dette inkluderer 6500kr i leie på Vinterfemkampen.
Veddugnad høst -08 og vår -09.

Forbruksmateriell, f.eks stearinlys, gass, parafin, dopapir ol.

4)

Inkluderer bygselavgiften for 2008
5)
Vei til DB. Veiutgiftene er budsjettert under diverse, men regnskapsført på prosjekter.
6)
Mye av utleien i år har vært av UKA-09, pga det vil derfor trolig bli mindre utleie til neste år. Denne
summen er også avhengig av leieprisen på Vinterfemkampen.
7)
8)

Posten er lav grunnet innkjøp av husgeråd under arrangementer.
Nytt kjøkken.

Kommentar til budsjettet: vi ønsker å alltid ha minst kr 10 000 stående på konto til uforutsette
utgifter.
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Regnskap for Vise Versa

Beholdning VV2
Overtatt

Beholdning VV1

Beholdning VV3

T-skjorter

92

30

757

111

Solgt

9

8

112

1

Gitt bort

-

-

61)

-

Ut
83
22
639
1)
VV3-komiteen fikk en bok hver og en korrekturbok.
2)
Antall t-skjorter ved opptelling 22.10.2009. En t-skjorte har dukket opp siden i fjor.

1112)

Beholdning 1/11-08: 36.396,95
Beholdning 25/10-09: 15 685,50

Regnskap Redd Barna
Resultat 2009
Pant inn + renter 200,75
Støtte inn
700,00
Ut støtte
1350,00
Ut gebyr
18,00
Resultat
-467,25
Balanse
IB 1/10-08
Resultat
UB 27/10-09

1160,25
-467,25
693,00

Inn: 900,75
Ut: 1368,00
Resultat: -467,25
Beholdning 30/9-08: 1160,25
Beholdning 27/10-09: 693,00

Totalstatus for TSSG
Eiendeler

08.11.07

10.11.08

04.11.2009

Kasse TSSG
Bankkonto TSSG

3 047,70
10 004,14

2 162,50
6 775,32

0,00
12 913,24

Delsum TSSG

13 051,84

8937,82

12 913,24

661.00
1800,00

800,00
10 353,05

3 132,50
17 157,00

2 487,58

11 153,05

20 289,50

Kasse DB
Bankkonto DB

Delsum DB
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Sum eiendeler
Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker
Leirbålskappestoff
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler
Gjeld
Sum egenkapital

15 539,42
08.11.07
9 675,00
34 772,75
5 150,00
1 000,00
782 500,00
111 500,00
944 597,75
0,00
960 137,17

20 090,87

33 202,70

10.11.08
04.11.2009
8 325,00
8 325,00
36 396,95
15 685,50
5 350,00
53 880,00
1 000,00
0,00
959 000,00
1 043 200,00
140 000,00
153 000,00
1 150 071,95
1 274 090,50
0,00
1 170 162,82

0,00
1 307 293,2
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Revisors kommentarer
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Sak 7-09: Endring av TSSGs logo
Forslagsstiller 1: Anne Rakstad Pettersen
Hva: Dette er en foreløpig skisse av mitt forslag. Ideen er et utgangspunkt i et bilde av DB.
Skissen inneholder en halv vegg av DB og en halv lavvo.

Hvorfor: Jeg mener at dette forslaget gjenspeiler TSSGs turidentitet.
Forslagsstiller 2: Vegar Evenrud
Hva: Teksten «Touring team» fjernes fra TSSGs logo, ellers beholdes dagens logo som den
er.

Hvorfor: I mine øyne symboliserer dagens logo TSSGs egenart på en god måte samtidig som
den er vel innarbeidet. Det er etter min mening derfor ingen grunn til å skifte ut logoen, med
ett unntak: Teksten «Touring team» har ingen mening eller relevans for dagens medlemmer
og bør derfor fjernes. Fjerning av teksten vil danne et tomt felt nederst på logoen, dette kan
bøtes på ved å sette passende tekst under logoen etter skiftende behov, f.eks.
Tronheimstudentenes speidergruppe eller www.tssg.no. Dette likner på hvordan Norges
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speiderforbund benytter sin logo. Det ble også laget et banner for TSSG uten teksten «Touring
team» til NSFs landsleir, noe det stort sett ble gitt positive tilbakemeldinger på.

Forslagsstiller 3: Priska Helene Hiller
Hva:

Hvorfor: Jeg synes at denne logoen er moderne, men antakeligvis ikke heller gammeldags
om noen få år. Det viser på en enkel måte kjernen til TSSG: vennskap, DB, og noe til f. eks.
bål. Det tredje bildet kan diskuteres. Formen til karmen kan også velges. Jeg ville helst ha noe
som ikke er firekant, fordi del ligner veldig logoen til Pfadi Davos, hjemmegruppa mi. Hvis
dette forslaget velges, så er det nok best, hvis ei liten gruppe utarbeider den ferdige logoen i
detalj.
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Foreslag til tredje bildet: bål (ev. med marshmallow), gitar, tursko, pinnebrød, TSSG,
Hercules ;), lilje og kløver, hovedbygning NTNU

Styrets innstilling: ingen
Saksgang: først velger vi hvilket logoforslag vi støtter, så velger vi om vi i det hele tatt skal
bytte.

Sak 8-09: Samarbeidsformer mellom TSSG og GibGob
RL og styrets sammensetning
Forslagsstillere: Ingeborg Engh, Geir Ekeland Bartz-Johannessen, Vegar Evenrud,
Eystein Jahnsen og Anne Rakstad Pettersen.
Hva:
1. TSSG og GibGob RL har felles styre og det er felles valg på disse.
2. GibGob RLs styre utpeker en leder for GibGob RL blant styrets medlemmer.
3. Vervet GibGob-assistent avskaffes.
4. Det skal avholdes gruppeting/allmøte for TSSG og GibGob RL i løpet av vårsemesteret.
5. TSSG og Gib Gob RL har årsmøte på samme tid og sted.
6. Disse endringene trer i kraft fra mai 2010.
Hvorfor: TSSG og GibGob RL kan i dag oppfattes som en organisasjon med to ledelser. Med
dette forslaget ønsker vi å endre dette ved å erstatte dagens TSSG- og GibGobledelser med en
felles ledelse. Vi tror at en slik endring vil gjøre det enklere å koordinere gruppas ressurser
(økonomiske så vel som menneskelige), arrangementer og representasjon. Vi forventer også at
denne endringen vil gi en mer helhetlig tankegang rundt planlegging av TSSG og GibGob
RLs terminliste.
Vi ser for oss at det ansvar styret overtar for GibGob RL vil begrense seg til administrative
oppgaver. Ansvar for GibGob RLs møter og arrangementer tildeles enkeltmedlemmer eller
prosjektgrupper etter samme modell som ansvar for møter og turer tildeles i dag. En
konsekvens av dette er at behovet for GibGob-assistenter som eget verv faller bort.
Vi ønsker også å erstatte GibGob RLs årsmøte i mai med et felles gruppeting/allmøte hvor
styret kan drøfte og få tilbakemelding fra våre medlemmer om saker som angår TSSG og
GibGob RL.
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Hvordan:
- På Gibgobs gruppeting: Vi ønsker å få flyttet GibGobs årsmøte til samme tid og samme sted
som TSSG sitt årsmøte. I praksis vil neste årsmøte avholdes november 2010.
- På TSSG sitt årsmøte: Det sittende styret anbefaler at det neste styret har fem medlemmer.
Det medlem nummer fem er tiltenkt rollen som GibGobs leder fra mai 2010.
- Etter TSSG sitt årsmøte: Styret konstituerer seg selv og skriver felles terminliste, et av
medlemmene blir GibGobansvarlig.
- Frem til mai 2010 vil vi ha en overgangsordning der den nåværende gibgobledelsen
beholder oppgavene for den perioden de er valgt. GibGobansvarlig i styret bli satt inn i
oppgave an nåværende GibGobleder.
- Mai 2010: I mai 2010 vil GibGobansvarlig overta som gruppeleder i NSFs registere.
- November 2010: Samlet årsmøte for TSSG og GibGob.
Konsekvenser: Om man ønsker å stille som GibGobleder etter Ingeborg må man stille som
styrekandidat.
Styrets innstilling: Forslaget støttes.

Sak 9-09: Valg
Valg ved valgkomiteen:
1. Leder
2. 3-4 Styremedlemmer
3. Hytteschæf
4. Hyttekomité
5. Redd Barna-mor
6. Visemor
7. Redaktør
8. Revisor
9. Valgkomité

Sak 10-09: Innkomne saker
Forslagsstiller: Helge Christopher Harstad Bakken
Hvorfor: Som man kan se av kontoens resultat siste år går kontoen i kraftig minus i forhold
til pant inn som i teorien skal bør dekkes inn. I et år ved dagens støtte (150,-) skal vi utbetale
1800,- i støtte. I siste år har vi kun fått inn ca kr 550,- i form av pant. Dersom vi skal fortsette
å gi samme beløp eller utvide til 225,- som er dagens "anbefalte" beløp må derfor
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drikkemønsteret i TSSG endres, eller så må støtten komme i form av donasjoner fra
medlemmene.
Hva: Forslaget er derfor å ikke starte med månedlige bidrag, men heller gi en sum en gang i
året etter evne.
Styrets innstilling: Forslaget støttes.

Forslagsstiller: Geir Ekeland Bartz-Johannessen
Hva: Jeg ønsker å endre §1 i TSSGs statutter: fra Trondheimstudentenes speidergruppe til
Trondheim studentspeidergruppe.
Hvorfor: Vi er en studentspeidergruppe vi er ikke en speidergruppe. Dette navnet faller mer
naturlig for mange og dette er diskriminering med alle som lider under dysleksi.
Styrets innstilling: ingen

Sak 11-09: Eventuelt
- Arkivet til TSSG inneholder mange spennende skatter. Vegar foreslår å sette opp en
arkivkomité, også i forhold til jubileet som kommer snart.
- Kandidat til å skaffe to meter snø:
Styrets innstilling: Karsten.
- Diskusjon ang. dagens utstyrsutlån og et mulig websystem for dette i TSSG.
- Evaluering møter/turer
- Rapport fra landsleirkomiteen - TSSG på landsleir
Fra 4.-11. juli hadde Norges Speiderforbund landsleiren Utopia i Åndalsnes. TSSG stilte
mannssterke opp og sørget for å gi speiderne en litt annerledes leiraktivitet. Vi laget Norges,
og kanskje verdens, første vitensenter på en speiderleir. 15 ivrige TSSG-ere sørget i løpet av
leiruken for at speiderne kunne besøke Vitopia – teltet med det rare i, og prøve seg på alt fra å
måle egne krefter til å leke med potetmel og vann, for øvrig en av de mest populære
aktivitetene. Målet var å vise at realfag og samfunnsfag er gøy og det klarte vi! Mange av
speiderne fikk en aha-opplevelse og fikk se at realfag ikke bare er tørre tall på et papir. Det
var mange som sa: ”Dette er jo faktisk gøy. Hvorfor gjør vi ikke dette på skolen?”
Vi hadde i alt 35 aktiviteter, deriblant to kulebaner, hjemmelaget jordskjelvsimulator,
sitronbatteri, demonterte PC-er og LEGO-vindmøller. I tillegg viste kjemikerne fram
forskjellige eksperimenter, der de mest populære var å lage gullmynter og Elephant
toothpaste. Å se pengesedler brenne uten å bli ødelagt er også veldig fascinerende.
Verdenskartet bør også nevnes; det var et interaktivt kart som blant annet viste land med høy
og lav levestandard og hvor det har vært krig i verden de siste årene.
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På GibGob RL sitt årsmøte i 2008 ble det bestemt at TSSG skulle gjøre noe på landsleiren.
Flere forslag ble sendt til leirkomiteen og de kunne tenke seg et vitensenter. I løpet av høsten
2008 fikk Helge, Priska, Vegar og Camilla ansvar for å få prosjektet gjennomført. Høsten ble
brukt til idémyldring, mens vi på våren begynte å bygge aktiviteter og låne det vi ikke kunne
lage selv. Vi fikk materialer av Vassdragslaboratoriet og fikk låne mye utstyr av hjelpsomme
ansatte ved forskjellige fakultet ved HiST og NTNU.
Uten å skryte altfor mye, kan vi nok si at Vitopia var en av de best planlagte og gjennomførte
aktivitetene på leiren. Vi fikk skryt av alle som var innom, blant annet biskopen i Møre,
speidersjefen i NSF og landssjefen i KFUK-KFUM. Køen utenfor teltet før hver økt sa også
sitt om at dette var noe speiderne ville få med seg. Etter å ha sluppet inn 100 speidere måtte vi
sende vekk minst like mange.
TSSG var godt synlig på leiren, der vi holdt til midt på torget. I tillegg var det TSSG-ere med
i roverleirkomiteen, helseetaten, kommunikasjonsetaten, Nye Bardun, som leder i
hjemmegruppe og deltaker i roverleiren. Vi fikk virkelig vist frem TSSG fra sin aller beste
side!
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Medlemmer i TSSG pr. 10.11.09
(Er fjernet fra årsmeldingen før lagt ut på nett. Ligger som eget dokument på webområdet.)

