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TRONDHEIMSTUDENTENES SPEIDERGRUPPE (TSSG)
Alfred Getz' vei 3 Sentralbygget
7491 TRONDHEIM
Organisasjonsnummer: 990 745 005

Innkallelse til årsmøte i TSSG
Praktisk informasjon
Hei!
Det innkalles med dette til årsmøte i Trondheimstudentenes speidergruppe. Årsmøtet finner sted torsdag 11.
november kl. 18:00 på NTNU Gløshaugen, rom er ikke avklart enda. Årsmøtedeltakere bes møte opp i god tid
før møtestart.
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager i forveien (søndag 31. oktober).
Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomitéen ved Geir Ekeland Bartz-Johannessen
(tlf: 95 08 13 41).
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 20. 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 pølser kl 19 (alle må ta med 25kr til dette). I kaffepausen litt senere blir det også tid for TSSGs
årlige auksjon ved hytteschæfen. Ta med gjenglemte artikler, og småpenger, og har du hvis du har lyst til å bake
kake så gi beskjed til Guðrún.

Saksliste:
Sak 1-10: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-10: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Sak 3-10: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-10: Årsmeldinger 09/10
Sak 5-10: Revidert regnskap 09/10
Sak 6-10: Budsjett 10/11
Sak 7-10: Statuttendring - §3 Medlemmer
Sak 8-10: Valg
1. Leder
2. 3-4 Styremedlemmer
3. Hytteschæf
4. Hyttekomité
5. Redd Barna-mor
6. Visemor
7. Redaktør
8. Revisor
9. Valgkomité
Sak 9-10: Innkomne saker
Sak 10-10: Eventuelt
Vedlagt ligger beskrivelse av sak 7-10: Statuttendring - §3 Medlemmer. For å spare tid på dette på årsmøtet
ønsker styret mulige tilbakemeldinger på denne saken innen 31.oktober.
For spørsmål, ta kontakt med Anne 48 17 44 09, annerp@gmail.com.
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For english information, please contact Anne, annerp@gmail.com.
Studentspeiderhilsen
Styret ved:
Anne Rakstad Pettersen
Trine Aabakken
Eystein Jahnsen
Guðrún Sigfúsdóttir
Ingeborg Engh
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Sak 2-10: Valg av ordstyrer, referent
og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer: Geir Ekeland Bartz-Johannessen
Referent: Guðrún Sigfúsdóttir, Kristine Perander
Tellekorps:

Sak 3-10: 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. Gib Gob RL sin leder bør inngå som regulært styremedlem.
§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 møte- 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
5

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

Referat for årsmøtet for TSSG fra 2009

Referat for årsmøtet i TSSG 10.11.09

Tilstede:

Amund Gjerde Gjendem, Andreas Hveding Øvstebø, Anne Rakstad Pettersen,
Cecilie Egede-Nissen, Espen Dyrnes Gjerp, Eystein Jahnsen, Geir Ekeland BartzJohannessen, Guðrún Sigfúsdóttir, Helge Christopher Harstad Bakken, Håvard
Otto, Ingeborg Brochman Engh, Jens Petter Dyrnes Gjerp, Jon Martin Harstad
Bakken, Karsten Dons, Kristine Perander, Priska Helene Hiller, Sigurd Solheim
Pettersen, Siri Haug, Steinar Hagen, Stine Karlsen, Thomas Due Hestnes, Tomasz
Wieslaw Mlynarski, Tore Havsø Sæstad, Trine Aabakken, Trygve Helgerud og
Vegar Evenrud.

26 stemmeberetige i salen, Jon Martin har stemmerett for Camilla Aabakken og 1
observatør (Kasper Nancke Øvreness).

Frasagt seg stemmerett:

Hilde Lea Lein
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Jonathan Jørstad
Ole Jacob Eldrup
Åsmund Eldhuset

Møtestart: 18:20

Sak 1-09: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent ved akklamasjon.
Dagsorden godkjent ved akklamasjon ved at sak 10-09 flyttes før valg.

Sak 2-09: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Ordstyrer: Håvard
Referenter: Anne og Trine
Tellekorps: Helge og Kasper
Forslag godkjent valgt ved akklamasjon.

Sak 3-09: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte

Styret oppfordret til å lese saken i forkant av møtet, dette ble gjort. Ingen
spørsmål eller kommentarer.

Sak 4-09: Årsmeldinger 08/09
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Alle årsmeldinger godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:

Årsmelding TSSG:
Vi har hatt 36 betalende medlemmer, og det var 19 oppmøtte på
nasjonaldagsfeiringen.

Årsmelding DB:
Veien kostet 20 000 og er nå ferdig betalt. 10 000 ble tatt fra TSSGs konto og
10 000 ble tatt fra DBs konto.

Årsmelding Vise Versa:
Det ble solgt ca. 100 bøker på landsleiren.

Årsmelding speidermøter og GibGob RL:
GibGob RL deltok også på kretsens årsmøte.

Sak 5-09: Revidert regnskap 08/09

Regnskapene ble godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:

TSSG:
- Det skrives inn en fotnote på hvorfor TSSG-nytt posten er så lav i forhold til
budsjett: vi var heldige med gratis trykk.

Duddelibu:
- Fotnote 5 utvides til at vei føres budsjettert på diverse, men regnskapsført på
prosjekter.
- Det skrives inn en fotnote om husgerådposten er lav grunnet innkjøp under
arrangementer.
- Sum utgifter er regnet feil sammen, korrekt sum er kr 23 203,50.
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Redd Barna:
- Det føyes til en tabelloversikt over detaljerte inntekter og utgifter.

Sak 6-09: Budsjett 09/10

Budsjettene ble godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:

TSSG:
Det ble foreslått å endre kontigentposten ved å regne med hele medlemmer, ikke
halve.

Forslag 1: Håvard Otto
- Foreslår å øke kontigentposten fra kr 2 500 til kr 3 000. Inntektsummen blir
tilsvarende hevet.
For: 26
Mot: 1
Nøytrale: 0

Forslag 2: Trygve Helgerud – Trukket.

Duddelibu:

Forslag 1: Trygve Helgerud
- Foreslår å sette 10 000 kr av til nytt kjøkken under prosjekter.
For: 27
Mot: 0
Nøytral: 0
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Forslag 2: Jon Martin Harstad Bakken – Trukket.

Kommentar til budsjettet føyes til: vi ønsker å alltid ha minst kr 10 000 stående
på konto til uforutsette utgifter.

Totalstatus for TSSG:
Kommentar for å endre ordlyd til totalstatus TSSG, Duddelibu, VV og Redd Barna.

Sak 7-09: Endring av TSSGs logo

TSSG må ha i bakhodet at vi har en del t-skjorter på lager med gjeldene logo. Vi
burde få en vektorisert logo, som en kan bruke ved flere anledninger. Det er
viktig å holde logoen enkel, og det settes pris på å bruke tid og kanskje litt
penger i arbeidet ved utformingen. Vi tok en meningsmåling på hvilke logoforslag
som folk likte, det var anledning til å stemme på alle tre forslagene.

Forslag 1: Anne Rakstad Pettersen
For: 1
Mot: 26

Forslag 2: Vegar Evenrud
For: 19
Mot: 8

Forslag 3: Priska Helene Hiller
For: 13
Mot: 14

Stemte så videre for forslag 2 opp mot forslag 3:
Nøytrale:8
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For forslag 3: 6
For forslag 2: 13

Innkomne forslag:

Forslag 4: Håvard Otto
- Det foreslås å sette ned en komite som ser på ny logo, uavhengig av hvilken
som blir valgt. Komiteen kan fikse på den logoen som blir valgt. Forslag skal
framlegges TSSG i løpet av våren 2010. Det skal være god dialog mellom komite
og resten av medlemmene. Ny logo vedtas evt. på allmøte våren 2009.

Videre saksgang ble at vi stemte over følgende:
1. Komite som ser på logo.
2. Vedta logoforslag 2
3. Ingen endring.

Stilte 1 opp mot 2:
For 1: 19
For 2: 4
Nøytralt: 4

Stilte 1 opp mot 3:
Stemmer for 1: 21
Stemmer for 3: 5
Nøytralt: 1

Resultat: Årsmøtet ber styret utpeke en logokomite som ser videre på saken.

Sak 8-09: Samarbeidsformer mellom TSSG og GibGob RL og styrets
sammensetning
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Det stilles spørsmål om styrets forslag er lovlig å gjennomføre etter NSF sine
lover og retningslinjer. Det påpekes også at valg av GibGob leder ikke er en sak
for TSSG, men for GibGob RL.

Innkomne forslag:

Forslag 1: Styret - Se årsmelding 08/09.

Forslag 2: Håvard Otto
Statuttendring §4a – endres til:
Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret bør flere
studiesteder og begge kjønn være representert. Gib Gob RL sin leder bør inngå
som regulært styremedlem.

Forslag 3: Helge Christopher Harstad Bakken
Statuttendring §4a – endres til:
Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret bør flere
studiesteder og begge kjønn være representert. Gib Gob RL sin leder kan velges
inn i TSSG-styret hvert år som et ekstra styremedlem.

Stilte forslag 2 og 3 sammen opp mot forslag 1:
Nøytrale: 5
For forslag 2/3: 20
For forslag 1: 2

Stiller Helge sitt forslag opp mot Håvard sitt:
Nøytrale: 9
For Helge: 2
For Håvard: 14
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Valg om å støtte Håvard sitt forslag som statuttendring:
Nøytrale: 3
For: 23
Mot: 1

Sak 10-09: Innkomne saker

Forslag fra Helge (se årsmelding 08/09) ble vedtatt ved akklamasjon.

Forslag: Ingeborg
- Jeg vil ha Redd Barna fest.
Godkjent ved akklamasjon.

Sak 9-09: Valg

1. Leder: Anne Rakstad Pettersen
aklamasjon.

Valgt ved

2. Styremedlemmer: Gudrun Sigfusdottir, Ingeborg Brochman
Engh, Trine Aabakken, Eystein Jahnsen
Valgt ved
aklamasjon.
3. Hytteschæf: Andreas Hveding Øvstebø
aklamasjon.

Valgt ved

4. Hyttekomité: Karsten Dons og Jens Petter Dyrnes Gjerp
aklamasjon.

Valgt ved

5. Redd Barna-mor: Tore Havsø Sæstad

Valgt ved
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aklamasjon.
6. Visemor: Geir Ekeland Bartz-Johannessen
aklamasjon.

Valgt ved

7. Redaktør: Vegar Evenrud
aklamasjon.

Valgt ved

8. Revisor: Camilla Aabakken
aklamasjon.

Valgt ved

9. Valgkomité: Geir Ekeland Bartz-Johannessen og Vegar Evenrud
aklamasjon.

Valgt ved

Ingeborg forlater årsmøtet. Det er nå 25 stemmeberetige og 1 fullmakt.

Sak 10-09: Innkomne saker

Forslag fra Geir (se årsmelding 08/09):
For: 7
Mot: 10
Nøytrale: 8

Resultat: Forslag avvist.

Sak 11-09: Eventuelt

Arkivet:
Årsmøtet oppfordrer frivillige til å melde seg.

To meter snø:
Karsten ble valgt ved akklamasjon.

Utstyrsutlånsordningen:
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Årsmøtet oppfordrer styret til å jobbe videre med saken.

Evaluering møter/turer:
Årsmøtet tok seg ikke tid til å snakke om dette. Oppfordrer til at det snakkes om
på møter.

Rapport fra landsleirkomiteen:
De fleste hadde lest rapporten da denne var ordrett fra nyhet i TSSG-nytt. Ingen
kommentarer.

Forslag til logokomiteleder:
Cecilie Egede-Nissen

Møtet hevet: 23:50.
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Sak 4-10: Årsmeldinger 09/10
Årsmelding TSSG
TSSG har hatt et bra år og har jevnt over hatt et greit oppmøte, med snitt på over 10. Året
2010/2011 er vi 32 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 4 siden fjoråret. 6 stk er nye
medlemmer av året. Vi har jobbet mye med rekrutteringen og har opplevd en stor interesse for
TSSG, men har i liten grad rekruttert nye aktive medlemmer. Vi har sett at det er et stort
behov for å rette rekrutteringen mot andre steder enn NTNU Gløshaugen, og har jobbet med
dette i løpet av året. Styret anbefaler at TSSG bruker mer ressurser på rekruttering de neste
årene som kommer. Vi har også dette året hatt internasjonale studenter i gruppa og vi ser at de
fleste starter i høstsemesteret.
Styret har i løpet av perioden bestått av leder Anne Rakstad Pettersen, nestleder Trine
Aabakken, sekretær Guðrún Sigfúsdóttir, kasserer Eystein Jahnsen og styremedlem Ingeborg
Brochman Engh, og har hatt 9 styremøter. Styret har fokusert på rekruttering, aktivitetsprofil
og jentemiljøet med egne jentearrangementer. Vi har dessuten bedret kommunikasjonen og
samarbeidet mellom GibGob RL og TSSG, ved deltagelse på hverandres styre-/ledelsesmøter.
Styret ropte hurra den dagen gladmeldingen om støtte fra SiT Tapir kom. Dette sørget for at vi
kunne gjennomføre våre aktivitetsplaner, i tillegg til å bygge et nytt sårt trengt kjøkken på
DB. Vi har valgt å ikke gjennomføre noen større nyinvesteringer utover dette.
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 moskussafari og
vinterkurs til avslappende DB-turer, kulturelle møter 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.
Vi har hatt flere jenteturer for å styrke jentemiljøet i gruppa. Disse turene ble svært vellykket
og styret håper at dette blir en fast tradisjon. Den tradisjonsrike bursdagsturen ble gjennomført
med syvretters middag og god stemning. For å styrke speiderkunnskapene ble det holdt
førstehjelpskurs med eksterne kursholdere og internt vinterkurs. Julebordet i år var en stor
suksess og pils og pizza står fortsatt sterkt. Sjongleringsmøtet var en populær nykommer.
Siden kjøkkenet på DB trengte opppussing har mye tid og krefter gått med på dette. Karsten
Dons har vært primus motor for planlegging og gjennomføring av dette.
Tur/møtestatistikk:
Antall møter som ble opprettholdt: 56
Antall turer som ble opprettholdt (TSSG og kretsturer): 23
Antall avlyste turer/møter: 6 (Barsk guttetur, Eksamenstur, Gåtur, Sykkeltur, Dagstur i skog,
Eit ekte småspeidarmøte)
Årsmøte
10. November 2009, Styret, Oppmøte: 26
Jenter og SPA på DB
13. – 15. November 2009, Anne, Oppmøte: 6
Den første jenteturen er gjennomført og her følger rapport fra helgen:
- litt lite samarbeidsvillig ovn første kvelden
- UNO er vanskelig å spille når man ikke ser forskjell på blå og grønn
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- skjønnhetssøvn er viktig
- det kan blåse skikkelig på Gribbehøyden
- ost, kjeks, vin og frukt er bra middag
- Boms/president og UNO er en spennende kombinasjon
- jentebadstu har mye hud, kald øl, ordentlig dusjsåpe og ansiktsmasker
- opprydningen går i en fei når man er få, selv om Enkefruen låser seg selv (det er nå ny
dirkepatent på Enkefruen)
Vi er flere jenter enn vi tenker på innimellom. Vi var kjempefornøyde med helgen og kan bare
si: "DA CAPO!"
Pils og pizza
17. November 2009, Helge, Oppmøte: 13
Vi spiste pizza og koste oss.
Vold og video
19. November 2009, Petter, Oppmøte: 11
Vi så en meget morsom film. Bortsett fra litt dårlig utstyr fra vertens side, så gikk det bra.
Førjulstur - OBS: ny dato!
20. – 22. November 2009, Guðrún, Oppmøte: 8
Vi var åtte på tur. Spiste god mat og koste oss.
Gløgg & pepperkaker
24. November 2009, Trine & Geir, Oppmøte: 12
Vi fikk laget pepperkakehus og en miniatyrutgave av Carola. Pepperkakehuset ble stående i
vinudskarmen hos Trine og Geir til januar.
Roverjulebord
27. – 28. November 2009, roveraspirantene i Nord-Trøndelag,
Julebord
28. November 2009, Håvard, Oppmøte: 20
Julebord med god mat og god stemning. Alle bidrog med julemat av ymse slag, resultatet ble
mange kulinariske høydepunkt. God stemning og flere taler.
andre førjulstur
11. – 13. Desember 2009, Priska, Oppmøte: 11
Koselig tur til DB. Fire reiste opp fredag kveld, resten tok bussen lørdag morgen til
Hommelvik. Sekkene og en ble hentet der, resten gikk over 2 mil litt lengre enn til Sneisen og
de tre siste klarte også siste biten heilt til DB. De som ikke gikk, koste seg med spill og poker.
Det ble pinnekjøtt til middag og avslapping på Baddeli. På søndag reiste vi etter en
snøballkrig (ja vi voknet og da var det hvitt ute!) og en liten tur til Storsteinen hjem.
Ost & Vin
14. Januar 2010, Trine og Geir, Oppmøte: 10
Vi møttes hos Trine og Geir for å nyte god ost og drikke. Ingen kremoster var å finne på
bordet, så det må vel sies å være ny rekord i gode oster på et TSSG-møte.
Fonduetur til DB
15. – 17. Januar 2010, Petter, Oppmøte: 11
11 stykker koste seg med fondue. Neste gang bør vi ha en pvre grense på 12 til slike turer, og
ikke alle behøver å ta med kjøtt.
Allmøte kjøkkenprosjekt
19. Januar 2010, Karsten, Oppmøte: 12
Det var relativt godt oppmøte med 12 stykker. Vi startet med ideer til hva vil ønsker oss av det
nye kjøkkenet. Så tegnet grupper utkast på ark der veggene var tegnet inn fra før. Til slutt gikk
vi i felleskap igjennom forslagene. Det virker som om det er eninghet om å rive peisen og
flytte ovnen over på den siden og erstatt den med kokeplater.
Skipreppemøte
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21. Januar 2010, Kjersti
Turmatlaging
26. Januar 2010, Helge, Oppmøte: 8
7 stykker laget div turmat og en bidro med sang.
Logomøte
28. Januar 2010, Cecilie, Oppmøte: 10
10 stykker møtte opp for å diskutere og idemyldre rundt en ny logo til TSSG. Vi kom fram til
et par forslag, og ønsker å spørre en designstudent om å lage logoen for oss.
Veldedighetsfest
29. Januar 2010, Tore og Ingeborg, Oppmøte: 23
Med hele 23 stykker ble det god stemning på festen. Velkomstdrink og medbrakt drikke gikk
ned sammen med frukt, chips, sjokolade og wienerpølse i lompe. Kl. 00:00 forflyttet vi oss til
Brøsetveien 151 hvor festen fortsatte et par-tre timer. Donasjoner, pant og mange frammøtte
resulterte i fint overskudd på 1100,- til Redd Barna.
Bål og Diskusjon
2. Februar 2010, Jon Martin, Oppmøte: 12
Vi var 12 stykker som koste oss meg bålkokt eple og krem samt noen grillpølser oppi
Estenstadmarka. Litt kaldt, men god ved fra Rema varmet godt.
Barsk jentetur
5. – 7. Februar, Camilla, Oppmøte: 7
7 TSSG-jenter pluss Kristin fra Klæbu reiste til Klæbu sin speiderhytte. Hytten var stor, og
med god plass til hele TSSG. Vi laget mye god mat og gikk en liten skitur på lørdagen. Anne
og Ingeborg dro på årsmøtet til kretsen.
DB, ØL, BADSTUE og BIFF
5. – 7. Februar 2010, Karsten/Geir, Oppmøte: 9
Fire gutter dro på fredag med Misty. 400g kjøttboller gikk med per mann på fredagen. Lørdag
ble noen på DB mens andre gikk tur til våttåfjell. Før middag på lørdag kom det fem karar til.
Det ble spist biff med potetstappe og peppersaus med øl til. Bra tur til DB men Siri var savnet.
Årsmøte i Sør-Trøndelag krets
6. Februar 2010, Melhus speidergruppe og kretsstyret, Oppmøte: 3
Det ble valgt representanter til Speiderting, Roverforum og Speiderforum. Valget til
kretsstyret ble utsatt fordi man ikke hadde noen kandidater til kretsleder og visekretsleder. Det
vil bli ekstraordinært kretsting i mars.
Pils og pizza
9. Februar 2010, Vegar, Oppmøte: 7
6 gamle og 1 ny TSSG-ere fråtset i pizza og nerdet på høyt nivå.
Revy, Aarhønen
11. Februar 2010, Helge, Oppmøte: 5
4 TSSGere kom og så på revyen til H. M. Aarhønen, årets navn var i 3D og byggstudentene
viste en underholdende revy. 2 akt var klart best!
Dagstur til Oppdal
13. Februar 2010, Gudrun, Oppmøte: 5
Vi satt på med Misty til Oppdal. Misty var litt syk og vi ble derfor 40 minutter forsinket.
Været var fint. Alle hadde ski og ingen hadde brett.
Visemøtet OBS: Endret
16. Februar 2010, Geir, Oppmøte: 5
Ettersom 4 av 5 deltakere på møtet var forkjølet og sangstemmene stod dertil ble det ikke
sunget mye. I stedet ble det innføring i Bergenske mattradisjoner. Det ble servert heitevegger i
forbindelse med fastelaven.
Bursdagstur
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19. – 21. Februar 2010, Styret, Oppmøte: 23
Mye god mat og god stemning på DB sin bursdag.
Kveldskjøring Vassfjellet NB: flyttet
25. Februar 2010, Trine, Oppmøte: 5
Vi fikk en kveld i bakken med godt føre og humør.
Vinterfemkamp
26. – 28. Februar 2010, GibGob, Oppmøte: 6
6 TSSGere dro til årets V5K, 4 stab og to deltakere i tillegg til de 6 andre deltakere og to
observatører fra Nord-Trøndelag. Det ble 4 lag på 2 personer. Alle koste seg på konkurransen
i deilig vintervær.
Resultat: 1. makrel i tomat (Sara, Erling), 2. Bompibjørnene (Siri, Cecilie) ja, GibGob klarte å
vinne vandrerskia igjen, gratulerer, 3. zzz (Anne, Jonas), 4. Akkar-Pirat (Åshild, Lars)
Utstyrsmøte og forberedelse til Vinterkurs
2. Mars 2010, Eystein, Oppmøte: 6
På dette møtet forberedte vi det kommende vinterkurset arrangert av GibGob. For å passe på
at alle skulle få en fantastisk opplevelse arrangerte vi utstyrsmøte for dem som måtte trenge
info om hvilket utstyr man trenger på en slik tur. Vi lagde pakkeliste for turen og formulerte
annen informasjon til deltagerne på kurset. Vi bestemte ansvarsområder og fellesutstyr. Vi
kikket på kart og diskuterte løypevalg og mulige teltplasser.
Førstehjelpskurs
4. Mars 2010, GibGob, Oppmøte: 8
8 lærevillige TSSG-ere møtte opp og frisket opp mye og lærte kanskje litt nytt. Kjempefint
kurs, anbefaler på det sterkeste at dette gjennomføres flere ganger i fremtiden.
Pils og pizza
9. Mars 2010, Priska, Oppmøte: 9
Koselig standard pils og pizza på Ila mens det øsregnet ute.
Konsert og Musikal
10. Mars 2010, Espen II, Oppmøte: 8
Ca. 8 TSSGere møtte opp og lot seg underholde av konsert og musikal
Vinterkurs
12. – 14. Mars 2010, GibGob, Oppmøte: 9
Vi tok bussen til Gressli hvor vi gikk 2 lange kilometer oppover til vi fant en teltplass. Været
var perfekt for en kurshelg, med tåke, vind, snø og sol. Det ble laget nødbivuakk, som endte
med å bli en halv igloo. I tillegg fikk vi tid til å bygge en igloo med plass til 9, og Priska
underviste i skred.
Rutsje og plaskemøte
16. Mars 2010, Gudrun, Oppmøte: 3
Vi var tre som møtte opp og hadde det gøy i basenget i litt over to timer. Guttene satte
fartsrekord etter fartsrekord i sklia helt til noen jukset og det ble umulig å slå. Et vellyket
møte, sånn bortsett fra at vi var få.
Akemøte
18. Mars 2010, Siri, Oppmøte: 6
Snøen regnet bort, men 6 stk. TSSG´ere møtte opp til brettspill og kake.
Vold og video
23. Mars 2010, Stine, Oppmøte: 6
Seks tssgere koste seg med Alice in Wonderland 3D på kino
Klatremøte
24. Mars 2010, Anne, Oppmøte: 4
4 møtte opp til litt fysisk forstring, på dagen, et år siden sist vi klatra. Klatret på to tau til
armene ikke orket mer, så da snudde vi vi snuta slitne men fornøyde hjem igjen :)

20

Knuter og tau
8. April 2010, Amund og Karsten
Kaffe, is og sladder
13. April 2010, Håvard, Oppmøte: 13
Nytt konsept med bra oppmøte. Besøkande fekk is, kaffe og bollar. For dei te-drikkande kom
Trine med mangote. Litt sladder, men god diskusjon om haustens terminliste. Diskusjonen
varte heilt til ein trøtt arrangør ville sove.
Blåtur
20. April 2010, Styret, Oppmøte: 12
Veddugnad
23. – 25. April 2010, Andreas, Oppmøte: 15
15 oppmøtte. Vi skaffet 7++ kubikk ved og fikk begynt å rive peis. Kjekk tur!
Mekkemøte
27. April 2010, Karsten, Oppmøte: 5
Lite oppmøte.
Anne fikk reparert sykkelen sin og Geir fikk luftet bremsene sine. Andreas dreide aksler til
roboten sin. Karsten og Ingeborg overværte seansen fra høye de høye barkrakkene.
Til neste år kan igrunnen møtet droppes om det er så lite oppmøte
Allmøte TSSG / Gruppeting GibGob
4. Mai 2010, Ingeborg, Oppmøte: 18
Vi tente grill, så på det foreløpige regnskapet til GG, ønsket å flytte opptaket i TSSG, snakket
om rekruttering til TSSG, snakket en del om forholdet mellom TSSG og GG, laget
retningslinjer for tildeling av Frifondmidlene til GG, hørte om framskrittene gjort på
kjøkkenprosjektet og hadde møtekritikk.
Pils og pizza
11. Mai 2010, Anne-Siri, Oppmøte: 15
Usikker på antall, tror vi var ca. 15.
Nasjonaldagsfeiring
17. Mai 2010, Priska, Oppmøte: 20
Det var Hurra! med mye god mat, sang, dessert, samtaler, ....
Flyttet et bord og noen stoler dagen før, så fikk vi alle god plass i stua på Marienlystvegen.
Gourmetmøte
29. Mai 2010, Camilla, Oppmøte: 9
9 stykker spiste hamburger og drakk god øl.
Dugnadsleir på DB
13. – 22. August 2010, Karsten
I sommer ble det bygget nytt kjøkken på DB. En del TSSG-ere dro opp helgen 13. – 15.
august og mye ble gjort. Kjøkkenbyggingen var selvfølgelig i gang, men det ble også begynnt
på et nytt brønnhus, satt opp takrenne, beiset litt her og der og diverse småting. Mandag til
Torsdag bygget Anne og Karsten (eller lommejenta og klepto Karsten) videre på kjøkkenet.
Torsdag ettermiddag kom Camilla og Gudrun opp for å hjelpe til og på fredagen kom det så
en større gruppe TSSG-ere. Det ble gjort mye smålig og til slutt hadde vi en kjøkkenbenk med
hyller og påbegynnte skuffer. Arbeidet fortsetta så på ferdig med kontene turen.
Immatrikulering
17. August 2010, Styret, Oppmøte: 7
Lavvo ble satt på plenhjørnet av kjel og gamle kjemi. Super lokasjon. Flere nye studenter
grillet marsmellows og lakenbanneret fikk en verdig opphenging. 200 lapper ble delt ut,
forhåpentligvis dukker noen av disse menneskene opp på møter og turer :)
Jota planlegging

21

24. August 2010, Priska, Oppmøte: 7
Eget referat
Stand på Dragvoll
25. August 2010, Styret, Oppmøte: 6
Hva har du gjort i sommer? Gjensyn for gamle medlemmer
26. August 2010, Camilla, Oppmøte: 15
Ca 15 stykker grillet og koste seg i den litt kjølige sensommeren.
Ferdig med kontene-tur / DB-dugnad
27. – 29. August 2010, Andreas, Oppmøte: 9
Var 9ish personer på tur. Hadde det kjekt og fikk unnagjort siste biten av kjøkkenbenken.
Lederløft
27. – 29. August 2010, NSF
Intromøte - OBS: Nytt sted!
31. August 2010, Styret, Oppmøte: 24
12 nye, 12 gamle
Blåbærtur
2. September 2010, Karsten og Trine, Oppmøte: 6
Vi fant ikke blåbær, men bringebær ble plukket.
Sjongleringsmøte
7. September 2010, Guðrún og Priska, Oppmøte: 10
6 gamle og 4 nye TSSGere møtet til å lage sjongleringsballer (med ballonger og ris) og til å
øve seg. Nydelig seintsommervær og et greit møte til å gjøre noe og samtidlig bli bedre kjent
med hverandre. Møtet var ferdig i 9 tida da det ble mørkt.
Introtur
10. – 12. September 2010, Styret, Oppmøte: 26
Bål og pinnebrød
14. September 2010, Ingeborg og Helge, Oppmøte: 4
Vi var fire TSSGere som kom oss ut i skogen. Det ble bål og pinnebrød og god leirbålsprat.
Sykkeltur
16. September 2010, Thomas, Oppmøte: 3
Litt dårlige værutsikter, så vi ble bare 3 stykker som syklet opp til Jonsvannet. Det ble likevel
en fin tur.
Klatretur på Fosen
18. September 2010, Geir
Rebusløp
21. September 2010, Håvard m/hjelpere, Oppmøte: 13
Tre lag, totalt 13, deltok på rebusløp rundt i byen. Dokumentasjon av ymse oppdrag med
digitalkamera. God innsats og stor kreativitiet. Møtet blei avslutta på kretskontoret.
Spillmøte
23. September 2010, Kristine, Oppmøte: 7
Etter å ha latt det akademiske kvarter gå sin gang hadde vi endelig nok TSSGere til å
begynne. Stemningen var imidlertid dårlig for Munchkin så vi endte opp med å spille Ticket
to Ride. Etterhvert kom Andreas og Gudrun som tok en omgang med Vikings. Det ble bare en
runde med jernbanebygging før klokken var bortimot halv ti og folk begynte å ta kveld. Det
var en hyggelig kveld selv om oppmøtet var dårlig. Det ble ytret ønske om å prøve ut
Munchkin på spilletur i høst.
Pils & Pizza
28. September 2010, Anne-Siri, Oppmøte: 13
JOTA møte med ARK
30. September 2010, Gudrun og Ingeborg, Oppmøte: 4
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Fikk sett hybelen deres og hørt litt om hva de driver med. Så fikk vi eplekake og te/kaffe.
Knutepunkt
1.- 3. Oktober 2010, NSF, Oppmøte: 4
2 Deltok som deltagere og 2 som kursholdere.
Mekkemøte med symaskin
5. Oktober 2010, Camilla, Oppmøte: 11
11 stykker sydde, strikket og drev diverse møteaktivitet.

Kulturmøte - Hei, ny dag!
7. Oktober 2010, Helge, Oppmøte: 16
16 stykker så på hyggelig musikal av SiT
Moskussafari
8. – 10. Oktober 2010, Anne-Siri, Gudrun, Camilla, Håvard, Oppmøte: 16
Vellykket tur til Dovre. Vi var 13 TSSGere, 2 fra kretsen og 1 utenfra. En TSSGer måtte snu
på vei opp fredag og tok toget hjem. Ellers var det fint vær, mye dyreliv, Snøhetta for de som
ville det og en kortere tur for de som ville det.
Høstsamling Skogvokter
8. – 10. Oktober 2010, Skogvokter, Oppmøte: 5
Avansert mat: lage pølser
12. Oktober 2010, Karsten og Geir, Oppmøte: 6
Pølser og politikk! Tydelig vis en god kombinasjon. Både diskusjonen og pølsene ble hete og
gode etter vært.
Oppskriften på pølsene:
5,25kg reinskåret fårikålkjøtt
1kg spekk,
3ss pepper,
6-8ss salt,
6 egg,
3ss rosmarin,
1 liten hvitløk,
1,5l kraft kokt på bein(kald),
7ss potetsmel,
tarm for 7kg pølsefrase(spør dama på Ravnkloa)
Kjøtt og spekk kværnes 1 gang. Bland innn vispede egg og krydder i en stor bolle.
Potetsmelet blandes ut i den kalde kraften før det blandes i til slutt. Sett på pølsehornet og
husk at kniven må være i kjøttkverna. Stapp pølsene fulle og få så lite luft i tarmen som
mulig.
Disse pølsene ble ganske feite så en kan prøve uten spekket og kun fårikålkjøtt neste gang.
Klatremøte
14. Oktober 2010, Anne, Oppmøte: 7
Venke, Anne, Camilla, Tore, Geir, Amund og Kasper møtte opp i UTE-hallen på lade kl 19 og
møtte en stappafull klatrehall. Vi vurderte å avlyse, men heldigvis ble noen vegger ledig så vi
fikk klatret. Her fikk alle møte både enkle og vanskelige vegger, og alle reiste hjem med litt
såre armer etter 3 timers klatring. Anbefaler å komme 19.30 neste gang pga kurs.
JOTA/JOTI
15. – 17. Oktober 2010, GibGob for Sør-Trøndelag krets, Oppmøte: 6
På fredagen kom vi for seint fordi internettet vi hadde bestilt ble sendt til Stavanger, så vi ble
nødt til å fikse det på fredagsettermiddagen. Alle speiderne var kommet til hytta før oss. Men
dette gikk greit, vi fant alle og den kvelden kom de inn og spilte kort. På lørdagen var det
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program for de 15 speiderne og det kom 8 ARK'ere og hadde radiostasjon for speiderne. Om
kvelden blei det grilling på bål. På søndag dro vi hjem i regnvær.
Ost, vin og opptakelse i TSSG
19. Oktober 2010, Trine, Oppmøte: 12
Det ble spist ost i ulike særhetskategorier, fra kremost til veldig blått. Møtet ble avsluttet med
opptakelse i TSSG.
Kretsting, Sør-Trøndelag krets
21. Oktober 2010, Kretsstyret, Oppmøte: 4
Vi var tre representanter fra Gib Gob på tinget i tillegg til Håvard Otto kretsleder. Vi pratet om
saker til Speidertinget og budsjett for neste år.
Guttemøte
21. Oktober 2010, Andreas, Oppmøte: 3
Vi var meg, Jonathan og Einar. Kjørte radiostyrt bil i ca 40min, før vi gikk inn og drøste.
Brukte fotballbanen over brua for Voll studentby. Var ca 8cm snø, men det gikk helt greit å
kjøre radiobil fordeom.
Opptak GibGob
23. – 24. Oktober 2010, Ingeborg, Geir, Priska og Cecilie, Oppmøte: 11
Kristine og Tore ble tatt opp. Gratulerer!
Singstar & Shot
29. Oktober 2010, Gudrun, Oppmøte: 8
Vi spilte singstar og shotta litt. Ikke alle var like glade i mikrofonen og en sang blei veldig
vanskelig å følge med på, dersom teksten og sangen ikke passet helt sammen.
Kugler og Kægler - OBS: ENDRET MØTE!
2. November 2010, Petter, Oppmøte: 4
4 stykker brukte kugler til å slå ned kægler, deretter gikk vi og såiste pizza.¨
Spilltur
5. – 7. November 2010, Petter og Tore, Oppmøte: 12
12 stk. var på spilltur til DB. 5 kjørte opp på fredagen, mens de 7 siste kom opp på lørdagen.
Blant annet Ligretto, Munchkin, Amerikaneren og Ming-dynastiet ble spilt. Tradisjonell
pannekakemiddag på fredagen og fårikål på lørdagen. Beregn gjerne litt mer enn 5 kg
fårikålkjøtt og 4 kg poteter til 12 sultne TSSG-ere. Litt bilproblemer på vei hjemover grunnet
fastfrosset håndbrekk.

Årsmelding Duddelibu
Det har vært en del utleie i år men ikke like mye som ifjor. Det er en del av gjengene
på samfundet som har leigd.
Det ble avholdt veddugnad i våres. Da kjøpte vi tillatelse på å felle x-antall trær på
tømra, som så ble fraktet til DB for oss. Det ble også startet riving av peis. I sommer
ble det bygget ny kjøkkeninnredning, eksklusive overskap. Disse bør bygges så fort
som mulig.
Det har blitt målt opp flere nye hyttetomter, blandt annet ei rett over brønnen, som
vi antar vil bli bygget på innen kort tid. Veien er lagt nesten helt fram til de oppmålte
tomtene.

Årsmelding Vise Versa
det har vært vanskelig å opprettholde salget fra i fjor med 120 solgte bøker.
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Beholdning: Det har siden forrige årsmøte er det ikke solgt noen t-skjorter.
Det er solgt seks Vise Versa 3 og en Vise Versa 2 fra beholdning på lageret.
Det har vært solgt XX antall bøker fra beholdningen på DB.
I år har det vært avholdt et visemøte. Desverre har ikke sangkulturen i TSSG styrket seg så
mye sisste året, og det oppfordres til forbedring.
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Årsmelding Redd Barna
I år er det samlet inn store summer til Redd Barna. Allerede på auksjonen under årsmøtet ble
det samlet inn 443,-. Neste store begivenhet var da det i slutten av januar ble arrangert
veldedighetsfest for TSSG-ere. 1100,- ble overskuddet fra festen. Ellers har det gjennom hele
året blitt en del pantepenger (totalt 438,50).
I løpet av året er det gjennomført en stor overføring til Redd Barna. 1300,- ble da overført.
Det betyr at Redd Barna-kontoen har gått litt i pluss. Nå står det 1 761,50 kr på kontoen. Litt
kapital som kan være greit ved innkjøp til arrangement som f.eks. en veldedighetsfest.
På forrige årsmøtet kom det ønske om oversikt over pantepenger fra ulike arrangement:

(i tillegg 391,- som ikke kom med forrige regnskapsperiode)
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Sak 5-10: Revidert regnskap 09/10
Sak 6-10: Budsjett 10/11
Regnskap og Budsjett TSSG
Inntekter
Kontingent
Renter
Sponsorm. Sit Tapir
Utleie av utstyr
Diverse
Sum

Budsjett 09/10 Regnskap 09/10
2 500,00
2 475,00
40,00
17,00
15 000,00
10 000,00
6 990,001
300,00
0,00
0,00
17 840,00
19 482,00

Budsjett 10/11
2 400,00
20,00
5 000,00
2000,00
0,00
9 420,00

Budsjett 09/10 Regnskap 09/10
500,00
283,00
500,00
0,00
3 500,00
1 552,65
4 963,502
7 000,00
10 000,00
10 046,22
21 500,00
16 845,37

Budsjett 10/11
300,00
300,00
4500,00
2000,003
0,00
7100,00

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

Budsjett 09/10 Regnskap 09/10 Budsjett 10/11
-3 660,00
2 636,63
-4 680,00

1 Utleie av lavvo 500kr og utleie utstyr og personell Vinterkurs GibGob 6490kr.
2 To primus m/utstyr 3793,50kr.
3 Fjelltelt, sag og pressenning.
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Budsjett Duddelibu
Budsjett 09/10
Utgifter
Inntekter
Overnatting TSSG
Utleie
Sponsorm.
SitTapir
Overføringer til DB
Veddugnad og
vedlikehold
Husgeråd
Avgifter
Prosjekter
Kontorrekvisita
Diverse
Sum:

Regnskap 09/10
Utgifter
Inntekter

5 000,0
10 000,0

4 015,0
20 640,0

5 000,0
20 000,0
15 000,04

-

-

4 000,0
1 500,0
7 000,0

3000
6 000,0
25 000,05
100,0

10 674,76
76,0
299,0

1 400,0

23927,66

26 055,0

Totalstatus DB
Kasse
Bankkonto
Total

3232,50
19198,80
22431,30

100,0
12 600,0

15 000,0

Regnskap Vise Versa
VV1
Opptalt i 2009
Antall innbetalt
Antall talt 2010
Differanse
Inntekter
Utgifter
Resultat

På konto
I kasse, ukjent opphav
Resultat

6 000,0

5 388,9
2125,2
5 363,8

Drift/årsresultat
:
Inntekter
26 055,00
Utgifter
23 927,66
Resultat
2127,34

VV2
22
2
20
0

VV3
83
0
83
0

17043,50
375,00
17418,50

4 Vedovn til Duddelibu
5 Vedovn til Duddelibu og overskap

28

Budsjett 10/11
Utgifter
Inntekter

639
24
580
0

T-skjorter
111
4
109
2
1421,00
63,00
1358,00

40 100,0

40 000,0
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Regnskap Redd Barna
Inn: 1981,50
Ut: 1300,00
Resultat: 681,50
På konto 27.10.2009 : 693,00
På konto 10.11.2010 : 1761,50

Totalstatus TSSG
TSSG Eiendeler

10.11.2008

4.11.2009

Kasse TSSG

2 162,50

Bankkonto TSSG

6 775,32

Delsum TSSG

09.11.2010
0,00
12 913,24

0,00
15 295,42

8 937,82

12 913,24

15 295,42

800.00

3 132,50

3 222,50

10 353,05

17 157,00

18 755,90

Delsum DB

11 153,05

20 289,50

21 978,40

Sum eiendeler

20 090,87

33 202,70

37 273,82

Kasse DB
Bankkonto DB

Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker
Leirbålskappestoff
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne
eiendeler

Gjeld
Sum egenkapital

10.11.08
8 325,00
36 396,95
5 350,00
1 000,00
959 000,00
140 000,00
1 150 071,95

0,00
1 170 162,82

04.11.2009
09.11.2010
8 325,00
8 175,00
15 685,50
17 043,50
53 880,00
52 700,00
0,00
0,00
1 043 200,00
1 043 200,00
153 000,00
153 000,00
1 274 090,50
1 274 118,50

0,00
1 307 293,20

0,00
1 311 392,32

Revisors kommentarer

Sak 7-10: Statuttendring - §3
Medlemmer
30

Forslagstiller: styret
Bakgrunn for endringen: I søknad til SiT-Tapir må vi skille mellom student-medlemmer, og
ikke-studerende-medlemmer. Ved å kalle ikke-studerende medlemmer for støttemedlemmer
vil dette være mer avspeilende for vår daglige virksomhet, og dette vil åpne for å støtte tssg
økonomisk selv etter studier og delta på enkelte arrangement.
Gjeldene - §3 Medlemmer:
TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i Trondheim. Andre
interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret.
Nytt forslag:
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende medlemmer får status som støttemedlemmer, og kan etter
godkjennelse av styret være med på TSSGs aktiviteter.
Styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Sak 8-10: 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 9-10: Innkomne saker
Forslagsstiller: Anne Rakstad Pettersen
Hva: Jeg ønsker å endre §1 i TSSGs statutter: fra Trondheimstudentenes speidergruppe til
Trondheim studentspeidergruppe.
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§1 Navn - Ny ordlyd
Gruppens navn er Trondheim studentspeidergruppe, forkortet TSSG.
Hvorfor: Vi er en studentspeidergruppe, vi er ikke en speidergruppe. Dette navnet faller mer
naturlig for mange, og avspeiler på en bedre måte vår identitet, nemlig at vi er studentspeidere
og ikke rene speidere.
Styrets innstilling: Forslaget vedtas
______________________________
Forslagsstiller: Vegar Evenrud
Hva: Jeg ønsker å fremme mitt forslag fra forrige årsmøte på nytt:
Teksten «Touring team» fjernes fra TSSGs logo, ellers beholdes dagens logo som den er.
Bakgrunn og begrunnelse: Dette forslaget ble fremmet for TSSGs årsmøte den 10.11.09
som en del av sak 7-09. Det ble da vedtatt å utsette beslutningen til TSSGs allmøte den
04.05.10, samt å nedsette en komité som skulle forberede saken for allmøtet. Siden saken
likevel ikke ble lagt fram på allmøtet i tråd med årsmøtets vedtak, ønsker jeg å fremme
forslaget på nytt.
Grunnen til at jeg ønsker å se teksten «Touring team» fjernet fra TSSGs logo, er at mens
resten av logoen i mine øyne symboliserer TSSGs egenart på en god måte, har den nevnte
teksten ingen kjent betydning eller relevans for dagens medlemmer.
En fjerning av denne teksten medfører ingen drastisk endring av dages logo, og burde kunne
gjennomføres uten at det legger noen betydelige hindringer i veien for et videre arbeid ang.
TSSGs logo i den nærmeste fremtid.
Styrets innstilling: Forslaget vedtas. Styret oppfordrer neste styre til å fortsette arbeidet mot
en logoendring.

Sak 10-10: Eventuelt
- Kandidat til å skaffe to meter snø:
Styrets innstilling: Roar
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