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Innkallelse til årsmøte i TSSG
Det innkalles med dette til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe. Årsmøtet finner sted tirsdag 8.
november kl. 18:00 på NTNU Gløshaugen, Sentralbygget rom S24. Årsmøtedeltakere bes møte opp i
god tid før møtestart(GibGob årsmøte kl 17:00). Finner du ikke fram ring Karsten tlf. 958 43 135.
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager i forveien (30. oktober).
Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomitéen ved Anne, 48 17 44 09,
annerp@gmail.com. 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 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 hvis du har
lyst til å bake kake så gi beskjed til Guðrún.
Saksliste:
Sak 1-11: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-11: Valg av ordstyrer, referenter (2stk) og tellekorps
Sak 3-11: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-11: Årsmeldinger 10/11
Sak 5-11: Revidert regnskap 10/11
Sak 6-11: Budsjett 11/12
Sak 7-11: Informasjon fra styret
Sak 8-11: Statuttendring -§1 Navn,§3 Medlemmer
Sak 9-11: Valg
1. Leder
2. 3-4 Styremedlemmer
3. Hytteschæf
4. Hyttekomité
5. Redd Barna-mor
6. Visemor
7. Redaktør
8. Revisor
9. Valgkomité
10. Utnevnelse av internettnettverket
Sak 10-11: Innkomne saker
Sak 11-11: Eventuelt
Vedlagt ligger begrunnelse av sak 7-11: Statuttendring av § 1 Navn og § 3 Medlemmer. For å spare tid
på dette på årsmøtet ønsker styret mulige tilbakemeldinger på denne saken innen 31.oktober.
For English information, please contact a translator of your choice.
Studentspeiderhilsen
Styret ved Karsten, Geir ,Anne-Siri, Tore og Gudrun
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Sak 211: Valg av ordstyrer, referenter og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer: Geir Ekeland Bartz-Johannessen
Referent: Guðrún Sigfúsdóttir, Kristine Perander
Tellekorps:

Sak 311: 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 Trondheim studentspeidergruppe, 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 og andre interesserte under høyere utdannelse
i Trondheim. Ikke-studerende kan få status som støttemedlemmer, og kan etter
godkjennelse av styret være med på TSSGs aktiviteter.
§4a Styremedlemmer
Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret bør flere studiesteder og
begge kjønn være representert. GibGob 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
GibGob RLs leder og hytteschæfen 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.
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§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.
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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

Referat for årsmøtet for TSSG fra 2010
Referat for årsmøtet i TSSG 11.11.2010

Holdt i pauserom 4.etg. E-blokk, Realfagsbygget.
Tilstede:
Amund Gjerde Gjendem, Andreas Hveding Øvstebø, Anne Rakstad Pettersen, Anne-Siri
Borander, Camilla Aabaken, Eystein Jahnsen, Geir Ekeland Bartz-Johannessen, Gudrun
Sigfusdottir, Helge Christopher Harstad Bakken, Ingeborg Brochman Engh, Jens Petter
Dyrnes Gjerp, Jonathan S. Bourne, Karsten Dons, Kristine Perander, Priska Helene Hiller,
Roar Hareland Bustad, Stine Karlsen, Thomas Due Hestnes, Tore Havsø Sæstad, Trine
Aabakken, Vegar Evenrud og Venke Borander
22 stemmeberetige i salen og 1 observatør (Håvard Otto)
Frasagt seg stemmerett:
Espen Berg
Espen Dyrnes Gjerp
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Ole Jacob Eldrup
Steinar Hagen
Tone Hotvedt
Møtestart: 18:18
Sak 1-10 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling godkjent ved akklamasjon.
Dagsorden godkjent ved akklamasjon.
Sak 2-10 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Ordstyrer: Geir
Referenter: Gudrun og Kristine
Tellekorps: Helge og Ingeborg
Forslag godkjent ved akklamasjon
Sak 3-10 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Styret oppfordret til å lese saken i forkant av møtet og det ble gjort. Ingen kommentarer.
Godkjent ved akklamasjon
Sak 4-10 Årsmeldinger 09/10
Årsmelding TSSG:
Den ble gjennomgått, kommentert og godkjent ved akkalamasjon.
Årsmelding Duddelibu:
Hytteschæf kommenterte årsmeldingen og den ble godkjent ved akkla
masjon.
Årsmelding Vise Versa:
Tallet for antall bøker solgt på db må endres til 5 solgte bøker på db. Diskusjon om at det
hadde vært to visemøter og ikke bare ett. Visemor vil ha det siste møtet i neste årsmelding.
Godkjent ved akklamasjon.
Årsmelding Redd Barna:
Kun positive kommentarer og håp om at veldedighetsfesten blir en tradisjon. Godkjent ved
akklamasjon.
Sak 5-10: Revidert regnskap 09/10
Regnskapene ble godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:
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Regnskap TSSG:
- Det settes inn en fotnote om at diverseposten er for kjøkkenet.
Det ble stemt om fotnote for at TSSG-nytt var gratis, den ble nedstemt med:
For:
4
Blank: 5
Mot: 11
Regnskap Duddelibu:
- Det blir satt inn en fotnote for at diverse er sponsing til ovn.
- I budsjett for DB 09/10 skal det stå 10000 i utgifter og derfor 22600 i sum.
Regnskap Vise Versa:
- Bøker på DB skal endres til 35.
- Solgte t-skjorter endres fra +2 til -2, de fire gamle t-skjortene gis vekk.
- 5 solgte bøker på DB.
- Summer endres i forhold til dette.
Regnskap Redd Barna:
- Vi bruker regnskapet som Tore har levert til styret.
Sak 6-10: Budsjett 10/11
Budsjettene ble godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:
Budsjett TSSG:
- Økning av utgifter møter/turer med 1500 kr. til 4500 kr.
For: 14
Endring i utleie og utstyr under inntekter: øke med 1500 kr. til 2000 kr.
For: 10
Blank: 3
Mot: 5
Vedtatt på tross av manglende stemmer.
Budsjett Duddelibu:
- Husgeråd økes med 1000 kr. til 3000 kr.
- Prosjekter økes med 5000 kr. til 25000 kr.
Sak 7-10: Statuttendring - §3 Medlemmer
Anne informerer om grunnen til endringer slik som det står i årsmeldingen.
Det ble gitt informasjon og saksopplysning.
Det kom inn fire motforslag til styrets orginalforslag. Styret trakk sitt forslag og Helge trakk
sitt motforslag.
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Forslag 1: fra styret – trukket
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.
Motforslag 1: fra Vegar Evenrud:
TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i Trondheim. Andre
interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret. Tidligere og ikke-aktive medlemmer kan
løse støttemedlemskap.
For: 1
Motforslag 2: fra Camilla og Priska:
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende kan få status som støttemedlemmer, og kan etter godkjennelse av
styret være med på TSSGs aktiviteter.
Dette er styrets innstilling.
For: 11
Motforslag 3: fra Karsten
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende får status som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke
stemmerett og har kun mulighet til å være med på TSSGs aktiviteter etter styrets
godkjennelse.
For: 8
Motforslag 4: fra Helge - trukket
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studenterende får betegnelsen støttemedlem, og har like rettigheter som
medlemmer.
Endring til motforslag 2:
For: 18
Blank: 0
Mot: 2
Sak 8-10: Valg
1. Leder: Karsten Dons
2. Styremedlemmer:
a. Anne-Siri Borander
b. Geir Ekeland Bartz-Johannessen
c. Gudrun Sigfusdottir
d. Tore Havsø Sæstad

Skriftlig valg, 2 kandidater

Alle valgt ved akklamasjon

3. Hytteschæf: Trine Aabakken, med krav om en egen
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DO; Duddelibu operatør som tar seg av vaktmesteroppg. Valgt ved akklamasjon
4. Hyttekomité:
a. DO: Eystein Jahnsen
b. DASS: Einar L. Iversen
Begge valgt ved
akklamasjon
5. Redd Barna-mor: Venke Borander

Valgt ved akklamasjon

6. Visemor: Roar Hareland Bustad

Valgt ved akklamasjon

7. Redaktør:

Ingen valgt

8. Revisor: Amund Gjerde Gjendem

Valgt ved akklamasjon

9. Valgkomité:
a. Anne Rakstad Pettersen
b. Eystein Jahnsen
c. Ingeborg Brochman Engh

Alle valgt ved akklamasjon

10. Internettnettverket; nytt verv som tar på seg å følge
opp nettsiden:
a. Kristine Perander
b. Tore Havsø Sæstad
akklamasjon

Begge valgt ved

Sak 9-10: Innkomne saker
Statuttendring fra Anne (se årsmelding 09/10):
Anne kommenterer at hun ikke ønsker at gamle profilartiklene skal forkastes, men at vi bruker
opp det vi har på lager og endrer annet.
For: 17
Blank: 0
Mot: 2
Vi stemte også om det skulle være stor eller liten S i studentspeidergruppe:
For stor: 1
For liten:16
Blank: 2
Forslag fra Vegar (se årsmelding 09/10):
Vegard vil fjerne Touring Team fra TSSG-logoen. Dette vil ikke påvirke dagens profilartikler.
For: 17
Blank: 2
Mot: 0
Sak 10-10: Eventuelt
Påkjennelse til Karsten:
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Styret gav Karsten en påkjennelse for kjøkkenprosjektet og han fikk diplom og attest.
Oppfordringer til neste styre:
Flinkere til å planlegge ting som koster penger og at de blir dekket av tssg. Det er en del ting
vi tror vi ikke kan gjøre, fordi det er for dyrt.
Flere turer. Det er bedre at man må avlyse en tur, en at vi har mer spontanturer.
Ha færre møter, slik at flere kommer på de møtene som vi holder. F.eks. bare møter på
tirsdager. Prøve å øke friluftsliv.
Ansvarlig for 2 meter snø:
Roar ble valgt ved akklamasjon.
Logo:
Det oppfordres til oppfølging av sak fra forrige årsmøte. Styret tar ansvar.
Arkivet:
Styret oppfordres til å se på arkivet.
Møtet hevet: 22:11.

Sak 411: Årsmeldinger 10/11
Årsmelding TSSG 20102011

Vi har gjennomført nok et år. Styret vil trekke fram alle de flinke medlemmene som tar ansvar
for å gjennomføre a aktivitetene i TSSG. Uten dere er det ikke mulig å ha et så aktivt
studentspeidermiljø i Trondheim.
Nedenfor kommer en kort oppsummering av hva styret har gjort det siste året og evaluering
av resultatene.

Møteaktivitet
Etter jul i år besluttet styret å gå ned til et møte i uka. Tanken bak var at det ville møte opp
flere på hvert møte. Møtene fikk et mer konkret mål og fastsatt innhold. Etter å ha sett på
møtestatistikken kan vi si at dette fungerte etter hensikten. Mot sommeren fikk vi indikasjon
fra medlemmene på at de savnet møter uten et veldig fastlagt program og med mer tid til prat
og sosialt samvær. Etter litt tankevirksomhet og innspill fra medlemmene startet vi etter
sommeren med middagsmøter. De fleste har sikkert fått det med seg konseptet: Møtes, lage
middag og prate ”skiiiit”. Vi har da et møte som kun er sosialt en dag i uka. Det er varierende
hvor mange som har møtt opp, men det er uansett et hyggelig tiltak. Det har generelt vært lite
nye medlemmer som møter opp på middagsmøtene. De nye kan synes dette er litt for
personlig.
Aktivitetene på møtene har vært omtrent todelt mellom friluftslivsaktiviteter og annet. Det har
vært arrangert flere turer i telt og turer til DB. Styret føler at det har vært en god kombinasjon
og at det tiltrekker seg en god miks av medlemmer.
Ny tur av året er Fosentur. Det var en ubetinget suksess med bål i fjæra, fiske, måkejakt og
nordlys. Den bør absolutt gjentas.
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Verving
Vi har i år prøvd oss med reklame i mange forskjellige kanaler. Vi har hatt: Plakater, postkort
på dodører, lysbilder i forelesningspauser og stand på immatrikuleringen. Det har vært stort
fokus på å nå ut til alle campuser på HiST og NTNU. Vi kan på bakgrunn av alle de nye som
har møtt opp si at det har vært en suksess. Det er mange som kommer fra campus der TSSG
ikke har hatt veldig godt fotfeste. Det tiltaket som har fungert best kan sies å være ”postkort”
på dodører. De er blitt printet på fotopapir og hengt opp på mange toaletter. De får lov til å
henge der lenge og folk synes det er en positiv ting å lese mens de gjør sitt fornødne.
Plakatene våre får ikke henge lenge. De drukner blant de andre og vi når ikke frem med
budksapet. Plakatopphenging og lignende ble fordelt mellom mange medlemmer så det var
ikke mye jobb på hver. De plakatopphengende ble pisket av Karsten og dette fungerer godt.
Tavler

Vi ble i fjor høst fratatt tavlen vår på Stripa på grunn av oppussing. Den er nå demontert og
ligger på rommet. Det er laget en ny front og holder for datamaskinen. Tanken er at den skal
flyttes til Dragvoll siden det er kommet signaler om at det blir forbudt med ”skjerm” på
tavlene på Stripa.
Etter oppussingen av Stripa er vi tildelt ny ”glasstavle”. Den ligger på østsiden av stripa ved
kiosken. Vi oppfordrer det nye styret til å finne på en lurt måte å bruke denne på.
Intromøte

I år forsøket vi oss med å dele intromøtet. Et for norsktalende studenter og et for
internasjonale studenter. Intromøtene fløt vesentlig bedre når en holdt seg til et felles språk på
møtet. Vi vil oppfordre kommende styrer til å følge denne ordningen.
Utfordringer

Vi har en utfordring i det å få de nye medlemmene helt integrert i TSSG. Det er veldig mange
som møter opp i ny og ne, men få som vi føler kan ta ansvar for møter og turer. Dette er en
ting vi må ta tak i og jobbe videre med.
Tur/møtestatistikk:
Antall møter som ble opprettholdt: 50
Antall turer som ble opprettholdt (TSSG og kretsturer): 19 (forutsatt at det blir jente- og
guttetur)
Antall avlyste turer/møter: 4 (Rutsje og plaskemøte, Bålmøte, Oppdal/Storlien alpinsentre,
DB-tur)
Årsmøte
11. November 2010, Styret, Oppmøte: 23
Harrytur
13. November 2010, Eystein
Lage drops og konfekt
16. November 2010, Geir og Trine, Oppmøte: 5
Vi laget konfekt med myk karamell, sjokoladetrøfler og en veldig søt og mektig konfektkake.
Jentemøte
18. November 2010, Trine og Camilla, Oppmøte: 11
11 jenter laget smoothier og skravlet i tre timer.
Førjulstur til DB
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20. November 2010, Eystein
Utetur
20. November 2010, Helge, Oppmøte: 2
Tore og Helge gikk på ski fra Lian, ble 2- timerstur rundt i skogen før de fant frem til bålkos.
Badstua var varm og julematen god. 3 andre TSSGere kom rett til bålkosen/middagen.
Skipreppmøte
23. November 2010, Tore, Oppmøte: 3
3 TSSGere preppet ski.
Julebord
27. November 2010, Thomas
Gløgg og pepperkaker
2. Desember 2010, Andreas, Oppmøte: 9
Vi lagde pepperkaker og drakk gløgg.
P* og pizza
11. Januar 2011, Vegar, Oppmøte: 7
Endel sultne TSSG-ere møtte opp, åt pizza og preika skit.
DBFF
14. Januar 2011, Anne-Siri og Karsten, Oppmøte: 15
15 glade TSSG'ere så film.
Erfaringer: Sett opp et detaljert program med tidspunkter for når filmenen skal starte og når en
skal stå opp osv. Da slipper en at folk ser film midt på natta når andre vil sove. Skrekkfilm er
ikke veldig populært. Gå en skikkelig tur på lørdag da blir de som vil på tur glade. Det holdt
med en pose popkorn og 5 beger med rømme til dipping av grønnsaker. Tore og Eystein kan
beregne bacon igjen.
Måneskinnstur
20. Januar 2011
TP og kaffe
25. Januar 2011, Trine og Geir, Oppmøte: 11
Trine fikk lånt et TP som ble spilt i løpet av kvelden. Med tre-fire på hvert lag ble det tid for
mange og lange diskusjoner før spørsmålene kunne besvares.
Singstar og gelé
28. Januar 2011, Roar, Oppmøte: 10
Vi hadde en koselig kveld med noe shotting, noe singstar og en del prating. Fant ut at
partymodus med lag fungerte godt for å få bra deltagelse rundt mikrofonene.
Filmmøte
1. Februar 2011, Tore, Oppmøte: 6
Seks TSSGere så "Kommandør Treholt & Ninjatroppen" i El2.
Jentemøte
3. Februar 2011, Laura, Oppmøte: 8
8 jenter fikk awesome negledekorasjoner og stikket med en le.
Fjellederkurs
5. Februar 2011, NSF, Oppmøte: 1
Kun Camilla fra TSSG/GibGob.
Skiteknikkmøte
8. Februar 2011, Priska, Oppmøte: 7
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Totalt 6 utlendinger og én nordmann øvde seg på skiteknikk i snøstorm på Sommersætra
lysløype i Bymarka. Nivå var svært forskjellige, fra første gang på ski til vokst opp med ski på
beina fantes alt. Etter øving på lysløype ble det en lite avsluttningstur over Baklidammen og
tilbake til Byåsen butikksenter for de fleste. To tok seg en ekstra runde over til Lian. Et
vellykket møte, hvis dette gjentas kan det være lurt å sette opp påmelding og lage noen
grupper vedd helt ulike skinivå.
Kulturmøte – Revy
10. Februar 2011, Helge, Oppmøte: 2
Byggstudentene viste seg fra kjent side og imponerte stort. Dessverre ble det fort utsolgt
oppmøte ble derfor bare en TSSGer i salen og en i teknikken.
Årsmøte Sør-Trøndelag krets
12. Februar 2011, Kretsen, Oppmøte: 7
Tre representanter fra GibGob deltok. Fire TSSGere var der også.
Vassfjellet
15. Februar 2011, Gudrun, Oppmøte: 2
Gudrun og Andreas tok en busstur til Vassfjellet og tilbake igjen. Det var en koselig busstur.
Bursdagstur
18. Februar 2011, Styret, Oppmøte: 21
Vi var 21 glade TSSGere som feiret hyttas bursdag, og til tross for at halvparten av
styremedlemmene glemte rettene de skulle ha med, ble alle mette til slutt. Temaet for turen
var Wikileaks og informasjon ble lekket før turen, på turen og maten lakk en del. Middagen
ble løkringer til forforrett, BBrøkt laks til forret, skikkelig hamburger til hovedrett og
frityrstekt mars og banan til dessert. Så hadde vi selvfølgelig kaker. Alle var enige om at det
hadde vært en bra tur.
Tenkedagen – 100-årsmarkerking
22. Februar 2011, Ingeborg, Oppmøte: 7
Vi bakte to kaker, sjokoladekake og bringerbærpai, som begge ble pent pyntet og som skal
sendes inn som bidrag i kakekonkurransen til NSF i anledning 100 år med speiding i Norge.
Mens kakene stekte pratet vi om tenkedagsbudskapet og om krig og tumulter i verden. Mens
vi spiste kake så vi på bilder fra Rover Moot i Kenya.
Fikse hinderløype og hyttekos
26. Februar 2011, Duddelibu Opperatør, Oppmøte: 5
Hinderløype ble fikset og det var ellers fin hyttestemning på DB. Veldig isete føre!
Klatremøte
1. Mars 2011, Anne, Oppmøte: 4
Alle fikk klatret, sikret, og utfordret sine grenser. Til slutt gikk vi slitne og fornøyde hjem (fra
det som kanskje ble siste klatreøkt i UTE-hallen).
Vi brukte to tau, og senteret var litt fullt da vi kom, men var nesten alene da vi avsluttet 2
timer senere. Hallen skal snart rives, men nye muligheter skal visstnok dukke opp av
Trondheim klatreklubb i Dora.
Veldedighetsfest
4. Mars 2011, Venke, Oppmøte: 19
19 stykker deltok på årets veldedighetsfest, som ble holt på EMIL-kjellern på moholt
studentby. "Sprudlevann" ble servert som velkomstdrikk, og ellers ble medbrakt drikke,
sammen med innkjøpt snacks fortært gjennom kvelden. Det var ølsalg (solgt 19 øl) som ga et
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overskudd på 104,50 kr fra ølsalget. Kl. 00:00Det ble arrangert nachspeil med pølser i hos
Anne-Siri og Roar, og festen varte til 3-4 tiden. Totalt ble overskuddet på 220 kr, som i
hovedsak skyldes at lokale måtte endres i siste liten, så dette ble mye dyrere enn forventet (ca
4 ganger så dyrt som i fjor). Likevel, det var en veldig sosial kveld med god stemning :)
Femila i Holmenkollen
4. Mars 2011, ÅSSG/Ingerid, Oppmøte: 4
Helge dro fra Trondheim og møtte 3 X-TSSGere i Oslo. Stemningen i sporet var veldig bra og
Norge vant selvfølgelig både 30 km på lørdag og 50 km på søndag.
Rockheim
6. Mars 2011, Styret, Oppmøte: 6
5 TSSGere + 1 opplevde norsk rockhistorie. Tre timer gikk fort, dette var gøy.
Kulturmøte: Musikalen Isobar
8. Mars 2011, Espen, Oppmøte: 5
Konserten var fin og musikalen morsom, alle ble glade.
Trolldeigmøte
8. Mars 2011, Gudrun, Oppmøte: 9
Vi lagde trolldeig. Det var gøy!
Ekstraordinært årsmøte Sør-Trøndelag krets
10. Mars 2011, Kretsen, Oppmøte: 4
To representanter fra GibGob og to TSSGere med andre verv møtte opp på ekstraordinært
årsmøte. På grunn av manglende kandidater til kretsstyre ble kretsens oppgaver og framtid
diskutert. Til slutt ble 3 stk. valgt til nytt kretsstyre. Blant annet Priska fra GibGob.
Vinter – 5-kamp
11. Mars 2011, GibGob, Oppmøte: 15
Totalt 3 lag deltok. 2 roverlag fra kretsen og et SSG-lag bestående av (2 TSSG og 1 ÅSSG). I
tillegg var vi 6 stab. De (u)tradisjonelle øvelse ble som vanlig gjennomført. Hemmelig
oppgave gikk ut på å lage en popkornmaskin. SSG-laget vant til slutt vandreskien.
Mekkemøte
17. Mars 2011, Ingeborg, Oppmøte: 3
Visemøte
22. Mars 2011, Roar, Oppmøte: 7
Vi spiste masse gode vafler og sang en del fra VV3. Kjøpte inn tre pakker med toro
vaffelmiks, holder med to til neste gang.
Peismøte
29. Mars 2011, Helge, Oppmøte: 4
Spiste salte mandler og koste oss rundt peisen.
Roverløft
1. April 2011, NSF, Oppmøte: 1
Arrangør deltok.
Snøhuletur
1. April 2011, Camilla og Eystein, Oppmøte: 6
Seks stykker tok bil og buss til Stugudal på ferdag ettermiddag og gikk ca 3,5 km før teltene
ble satt opp. Lørdag gikk vi et lite stykke og fant en skavl som egnet seg til å lage snøhule i.
På grunn av veldig har snø ble det kun plass til fire i snøhulen, mens to sov i telt. Søndag
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våknet vi til strålende sol og fikk tid til en liten topptur før retur til Trondheim med buss og
bil.
Sykkelmekkemøte
5. April 2011, Geir, Oppmøte: 6
Seks TSSG'ere luftet bremser, byttet bremseklosser, pusset primus og skiftet kjede på sykler
og annet. Det ble et kort møte siden alle var effektive.
Påskeegg og marsipan – Easter candy factory
12. April 2011, Kristine, Oppmøte: 3
Bountykuler, sjokolade med fruktbiter, marsipankuler i mange farger, sjokoladekledde
marsipanpølser... Påskeferien er reddet! Lavt oppmøte men de som var der koste seg.
Påsketur
16. April 2011, GibGob, Oppmøte: 4
4 TSSGere gikk Trekanten i Trollheimen. Første dag gikk vi fra Nerskogen, hvor vi parkerte,
til midt mellom Jøldalshytta og Gjevilvasshytta i fint vær. Neste dag gikk vi nesten til
Trollheimshytta i sol, en del vind og litt regn på slutten. Mandagen startet vi med tåke på vei
over fjellet til Jøldalshytta. Resten av dagen og siste dag var det flott vær på vei tilbake til
Nerskogen. Fin tur blant flotte fjell!
Allmøte TSSG/ Gruppeting GibGob
3. Mai 2011, GibGob, Oppmøte: 10
10 stk. møtte opp for grilling og kos på Kuhaugen. Kjøp gjerne inn bærbar flergangsbruksgrill
til neste gang. Se referat for detaljer. Denne potetsalaten ble veldig godt mottatt.
Veddugnad
6. Mai 2011, Sjæfen/DO/DASS, Oppmøte: 13
En svær traktorhenger ble fylt til randen pluss litt til med trær som ble fraktet til DB. Her ble
de båret bort til hytten hvor Ole-Johan og hans nye lillesøster Olga-Johanne fikk noe å jobbe
med. Etter iherdig kløyving og stabling ble alle veggene på DB og BB fylt med ved.
Geocahing
10. Mai 2011, Tore, Oppmøte: 5
5 TSSGere prøvde seg på geocaching i Estenstadmarka. 3/4 cacher ble funnet. Den siste, "The
Cliff of Burma", var spektakulær.
17.-mai
17. Mai 2011, Anne og Amund, Oppmøte: 21
Mye variert og god mat ble inntatt i godt selskap. Alle stilte korrekt antrukket og med godt
humør. Vertsskapet var veldig fornøyde med kvelden, til tross for den påfølgende oppvasken
(3 oppvaskmaskiner.. ++)
Gourmetmøte
26. Mai 2011, Vegar, Oppmøte: 4
4 sultne TSSG-ere avsluttet semesteret med asiatisk mat på Phú yên.
Immatrikulering
16. August 2011, Styret, Oppmøte: 9
9 TSSGere møtte opp og hadde en stand med en lavvo. Til tross for dårlig vær fikk vi snakket
med en del folk og delt ut masse lapper.
Dugnad
16. August 2011, DO/Sjæf, Oppmøte: 8
Vi hadde en flott dugnad selv om vøret ikke var helt på vår side. vi fikk montert inn ny ovn,
ferdigstilt kjøkkenskapet, laget lokk til brønnen, reparert vedlageret på sørsiden av BB og
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fikset litt annet forefallende arbeid. Selvsagt ble det også tid til god mat, badstu og
Ingeniørspillet.
Blåtur
20. August 2011, Sør-Trøndelag krets, Oppmøte: 2
Spent på hva vi skulle gjøre møtte to GibGob-medlemmer opp lørdag morgen på Flakk-ferga.
Blåturen var klatretur opp Munkstigen. Etter dette kjørte vi til et flott leirsted på Fosen for
overnatting i lavvo. Vi plukket sopp og bær, fisket, lagde fantastisk oksestek i kokegrop og
hadde leirbål. Neste dag pakket vi ned lavvoene og kjørte hjem.
Middagsmøte
23. August 2011, Geir
Det første middagsmøtet ble gjennomført med og alle ble mett. Jeg husker desverre værken
hvor mange vi var eller hva vi spiste.
DB tur Gråkallbanen og GibGob
26. August 2011, Magnus og Karsten, Oppmøte: 13
Hyggelig med tur sammen med Gråkallbanen. Det var en god gjeng fra både GibGob og
Gråkallbanen. Vi fikk desverre ikke til kanotur pga store logistiske problemer.
Leiebil,leiehenger, og kanohenting på 3 forskjellige steder ble for mye organsiering i rushet
på fredagen. Vi valgte derfor å dra på DB i stedet. Folka fra Gråkallbanen trivdes veldig godt
på DB og de burde bli invitert igjen.
Jeg har hatt kontakt med Henrik Vagle Dalsgård: hvdalsgaard@gmail.com som er leder i
Gråkallbanen. Turen ble planlagt sammen med Magnus Nordlid
magnus_nordlid_1990@hotmail.com og Hugo fra Gråkallbanen. Veldig hyggelige folk å
sammarbeide med.
Jeg synes vi burde fortsette å ha kontakt med Gråkallbanen og om mulig utvide kontakten. Vi
har veldig mye til felles og begge parter kan tjene på et sammarbeid.
Intromøte
30. August 2011, Styret, Oppmøte: 17
17 møtte opp, 7 nye og 10 gamle. Vi gikk igjennom litt generell info om TSSG, spillte
personbingo, grillet pølser og ble litt kjent med hverandre. Det fungerte veldig fint med å dele
på internationale og norske. Informasjonen gikk mye lettere da. Personbingoen var en veldig
fin icebreaker og praten gikk fint.
Introductional meeting for international students
31. August 2011, Styret, Oppmøte: 10
10 møtte opp og derav var det to nye. Begge var tyske. Vi gikk igjennom litt generell info og
grillet pølser og bananer med sjokolade. Vi preika lenge og plutselig var det blitt mørkt. Da
dro vi hjem igjen.
Introtur
2. September 2011, Styret, Oppmøte: 15
Vi var 15 (9 gamle og 6 nye) som kjørte opp på fredags ettermiddag. Vi hadde pannekaker til
middag og så spillte vi TP i noen timer. På lørdagen delte vi oss opp i kort og lang tur. De
som gikk kort tur plukket flere liter blåbær hver. Langturfolka gikke til NATO-toppen og så
litt opp og ned i området til det var på tide å vende tilbake til hytta. Vi spiste meksikansk
suppe til middag (skulle være gryterett?). Noen spilte UNO, noen spilte gitar, noen gikk i
badstua og resten gjorde noe annet. Sønndag vasket vi og alla dro hjem i ett tida. Jo vent, og
ALLE VAR ENIGE OM AT DET HADDE VÆRT EN FIN TUR!
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Blåbærtur
6. Septbember 2011, Priska, Oppmøte: 2
2 TSSGere var på tur i Bymarka og besøkte Dreiers minne. Møtestedet ev. litt for langt unna
for folk flest?
Middagsmøte
8. September 2011, Gudrun, Oppmøte: 7
Vi spiste pita. Det var godt.
Klatretur (Munken)
10. September 2011, Tore, Oppmøte: 6
6 TSSGere klatret opp Munkstigen i flott solskinn!
Padle Nidelva
13. September 2011, Karsten, Oppmøte: 6
Turen gikk veldig greit egentlig. Vi leide kanoer fra Tanem oppvekstsenter i Klæbu. Måtte
hente kanoene før 1600 og kunne levere de på kvelden selv. Hasle PE530 med tre seter. De
fungerte helt greit til padling på Nidelva. Neste gang burde vi ha en som er ansvarlig for "det
padletekniske opplegget/minikurs" og en som er ansvarlig for logistikk. Det ble litt mye for en
person. Det holdt akkurat med å starte 1600 på Gløs. Vi startet å padle nedover kl 1800 og var
framme rett før det ble veldig mørtk. Neste gang burde vi ta med noe kjeks og drikke siden
møtet faktisk varer en stund og folk har ikke spist på en stund når vi kom ned. Det ble en
redingsaksjon i år og. Etter en elegant ferd ned Nidelva greide Julie og Tore å tverre kanoen
litt ovenfor Sluppen bru. De endte opp med å kile kanoen mellom to steiner og der satt de
,bom fast. Etter mye jokking fram og tilbake fant de ut at de måtte forlate skuta. De hoppet da
over på steinene og kanoen løstnet og forsvant nedover elva. Da satt de der da som to måker
på hver sin stein midt i elva og så heller rådville ut. Etter litt oppsyking hoppet de i elva og
drev nedover i god stil, akkurat slik det skal gjøres. Rett nedenfor sluppen bru fikk de hver sin
kasteline pent plasert på magen og kom fint inn i bakevja undre brua. Jon og Charlotte hadde
allerede tømt kanoen for vann og kom padlene oppover med den. Litt kalde og fortomlede
padlet vi så ned til bilen og fikk på oss tørre klær.
Middagsmøte
15. September 2011, Kristine, Oppmøte: 6
5 gamle og 1 ny TSSGer møttes og 2 pizzaer ble laget. Nam nam!
Fosentur
16. September 2011, Eystein og Venke, Oppmøte: 10
Det ble arrangert telttur til Stokkøya, på yttersiden av Fosen. Turen hadde fokus på kystfriluftliv, med gåturer, båttur, seljakt, måkejakt og fiske. Det ble leid båt på Aquarius brygge, i
Refsnes, ikke langt fra øya med campen. Dette var svært vellykket, til en forholdsvis rimelig
penge. Konseptet med en 'jakt-og fiske-tur' ved sjøen kan videreutvikles i TSSG. Bål i fjæra
og nordlys var også en opplevelse. :)
Middagsmøte
20. September 2011, Andreas, Oppmøte: 8
Vi var 8 stykker som møtte hos Andreas. Kverna kvernet fårikålkjøtt, bacon og svinefilet med
lik enkelhet, og vi bestemte oss for å blande alt det gode:) Hamburgerne smakte utmerket!
Alle var enige om at det var et fint møte!
Visemøte
22. September 2011, Roar, Oppmøte: 7
Det ble en koselig kveld med mye vafler og litt visesang.
Opptak i GibGob
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24. September 2011, Kristine og Tore, Oppmøte: 2
I løpet av helgen er Guðrún og Eystein blitt tatt opp som medlemmer i GibGob RL. Gratulerer
med vel gjennomført opptak!
Loppemarkedturné
24. September 2011, Andreas, Oppmøte: 7
Vi var 7 stykk som møtte på parkeringsplassen ved Karinelund. Første loppemarked var på
Tiller. Her var det en del spennende skrot. Andreas kjøpte ei søster til kjøttkverna si. Deretter
kjørte vi videre mot Flatåsen. Her viste det seg dessverre at vi hadde blingset Loppemarkedet åpnet to timer senere enn vi trodde. Vi kjørte videre til Trolla, hvor det var en
del rare ting. Så bestemte vi oss for å kikke på badekarpadlingen, før vi ruslet opp til
Singsaker skole, hvor dagens siste loppemarked fant sted. Der fant vi masse fine ting til DB:)
Middagsmøte
27. September 2011, Ingeborg, Oppmøte: 3
Geocaching
29. September 2011, Tore, Oppmøte: 10
10 TSSGere møtte opp for å lære litt og prøve seg på geocaching. Vi fant 6 av de planlagte
cachene pluss en til. Sjekk størrelsen på cachene og be om å ta med byttegjenstander til neste
gang.
Kuntepunkt
30. September 2011, Region K, Oppmøte: 3
Kristine, Tore og Priska (også stab) deltok på Knutepunkt på Knyken. Kursene "Veiledning
som metode", "Førerpatrulje- og "Førstehjelp" deltok vi på.
Bålmøte
4. Oktober 2011, Tore, Oppmøte: 10
10 TSSGere møtte opp til bål og diskusjon i skogen.
Promenadekonsert
5. Oktober 2011, Oppmøte: 6
Filmmusikk, taler, (vellykket) sabling av sjampanje, avduking av UKE-navnet IMITI og
fyrverkeri! 6 TSSGere deltok.
Pølsemøte
11. Oktober 2011, Trine og Geir, Oppmøte: 5
Vi ble til slutt fem som ville lage pølser, noe som betydde mer pølser til de som møtte.
Oppskriften på pølsene:
6,25kg reinskåret fårikålkjøtt
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 på Ravnkloa NB! må kanskje bestilles)
Kjøtt og spekk kværnes 1 gang. Bland innn vispede egg og krydder i en stor bolle. Potetmelet
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blandes ut i den kalde kraften før det blandes i til slutt. Bruk gjerne en bakemaskin når
ingredisene blandes inn i kjøttet. Sett på pølsehornet og husk at kniven må være i kjøttkverna.
Stapp pølsene fulle og få så lite luft i tarmen som mulig. Trekk pølsene i noen minutter slik at
egget koagulerer. Husk å skylle tarmen i kaldt vann før bruk for å få bort dårlig smak den har
fått under lagring.
Det finnes tarm i forskjellig tykkelse. Pass på at du bestiller tarm som passer til pølsehornet. I
år hadde tarmen for liten diameter i forhold til pølsehornet vi brukte. Dersom du kjøper for
liten tarm, hell noen dråper olje i tarmen. Dra oljen gjennom tarmen.
I fjor ble det brukt 5kg fårikålkjøtt og 1 kg spekk. Da ble pølsene for feite, så i år prøvde vi
med kun fårikålkjøtt. Da ble ikke pølsene feite nok, så prøv å bytt ut 0,5kg kjøtt med 0,5kg
spekk.
Middagsmøte
18. Oktober 2011, Anne-Siri, Oppmøte: 6
Hyggelig møte med god mat :)
TOSSGiade
21. Oktober 2011, Styret, Oppmøte: 29
Ost og vin
27. Oktober 2011, Trine, Oppmøte: 5
Vi spiste ost fra Sveits, England og Norge. Hjemmelaget kremost ble servert og en camambert
ble varmet og servert med solbærsyltetøy. NAM!
Middagsmøte
1. November 2011, Johanne, Oppmøte: 8
TP og kaffe
3. November 2011, Erik, Oppmøte: 10
Gutte- og jentetur
4. November 2011, Trine og Geir, Oppmøte: 10
På grunn av lavt antall påmeldte på gutteturen og jenteturen ble de slått sammen. Vi dro til
Klæbu sin hytte som ligger ca 1 time å gå fra Klæbu sentrum. Det var mange som kun kunne
være med en natt, så da passet det bra på denne turen å kunne ta buss til hytten.
Tips til neste gutte og jentetur: la jentene planlegge jenteturen og guttene planlegge
gutteturen. Nå var opplegget hemmelig, og derfor var det noen som ikke meldte seg på turen
fordi de ikke visste hva de gikk til.

Årsmelding Duddelibu

For dette året har det til sammen vært 430 overnattingsdøgn på Duddelibu.
TSSG står selv for 197, mens utleie til sammen har 232 overnattingsdøgn. Utleie av hytta har
i stor grad vært til gjenger ved Samfundet, UKA, linjeforeninger, i tillegg til speidere fra
Chalottenlund speidergruppe.
Det må likevel informeres om at TSSG faktisk har flere overnattinger. Dette fordi dugnadene
betales av hytta selv, og registreres dermed ikke.
I våres ble det avholdt en veddugnad. Avtale ble gjort med vår etter hvert faste hus-bonde på
Tømra, og et stort traktorlass ble fraktet til DB. Alt tømmer ble kløyvd ferdig i løpet av helga.
Vedlasset var litt mindre enn året før, men fordi DB i løpet av året har fått ny ovn i
kleberstein, skal det likevel være nok ved.
På mer eller mindre planlagte dugnadsturer har blant annet skapdører kommet på plass.
20

Duddelibu har for tiden en underavdeling som forvalter telefonkiosken innkjøpt i høst. Etter
planen skal telefonkiosken settes opp ved Baddelibu og bygges om til dusj.

Årsmelding Redd Barna

I året som har gått har TSSG sørget for inntekter til Redd barna på totalt 1086 kr. Av dette
kommer 220 kr fra Veldedighetsfesten, 151 kr fra akuksjonen på forrige årsmøtet og de
resterende 715 kr kommer fra pant på TSSG-arrangement og pante-donasjoner. Grunnet
forsinket overføring av pengene inn til Redd barna-kontoen kommer dessverre kun 36 kr på
årets regnskap, de resterende kommer på neste års regnskap. Dette er noe Redd barna-mor
beklager. Ved endt regnskapsår er saldo på kontoen 1797,50 kr. I løpet av perioden har det
ikke blitt overført noe beløp til Redd barna, noe Redd barna-mor tar kritikk for, og oppfordrer
til en overføring innen utgangen av 2011. Det bør bli igjen noe kapital på kontoen, siden
veldedighetsfesten krever innkjøp i forkant.
Reddbarna hadde i år mindre inntekter enn i fjor, dette skyldes at veldedighetsfesten ikke fikk
like stort overskudd. Lokalet måtte endres rett før festen, og det var hovedsaklig dette som dro
opp utgiftene. I år ble det organisert øl-salg under festen, noe som ga et bra overskudd, og
dette bør videreføres. Også auksjonen fikk mindre inntekter i år enn i fjor, og Redd barna-mor
oppfordrer TSSG'erne til å glemme igjen mer ting på DB!
TSSG er fortsatt flinke pantere, og får også flere private pantedonasjoner. Redd barna takker
for dette, og oppfordrer flere til å gjøre det samme!

Årsmelding Vise Versa

Salg
Det har siden forrige årsmøte blitt solgt:
� 3 stk t-skjorter
�

11 stk Vise Versa 3

�

1 stk Vise Versa 2

Beholdning per 31.10.2011
VV1 VV2 VV3
DB
0
0
341
Rommet
20
80
565
Hos Visemor
0
1
5
Talt 2011
Betalt 2011
Talt 2010
Differanse

20
0
20
0

81
1
83
-12

604
11
615
0

T-skjorter røde
0
39
0

T-skjorter sorte
0
59
0

T-skjorter burgunder
0
8
0

106
3
109
0

1

Er usikker på antallet på DB. Hadde tenkt å få talt over, men det har ikke blitt gjort så jeg har tatt
utgangspunkt i tallene fra i fjor.
2

Uvisst hvor denne er blitt av. Har talt over på rommet. Blir stående som tapt.
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Møter
Siden forrige årsmøte har det blitt avholdt to visemøter og et ”singstar og shot”-møte. Det har
vært ganske godt oppmøte med henholdsvis 7, 7 og 10 oppmøtte inkludert verten. Visemøtene
bestod i stor del av vaffelspising og noe visesang, mens på singstar og shot var det bra
oppslutning rundt mikrofonen. Å spille singstar i partymodus med lagoppdeling var for øvrig
et lurt grep for å få ned sjenansenivået.

Sak 511: Revidert regnskap 10/11
Sak 611: Budsjett 10/11
Regnskap og budsjett TSSG
Budsjett 10/11
Kontigenter
Renter
Sponsormidler
Utleieinntekter
Diverse
Sum inntekter:
Adm. Utgifter
TSSG-nytt
Møter/turer
Utsyr, investeringer
Diverse
Sum utgifter
Resultat

Regnskap 10/11

Budsjett 11/12

14 420,00

Inntekter
1 650,00
29,23
5 000,00
3 250,00
2 293,68
12 222,91

2250
30
10000
2000
0
14280

-300
-300
-4500

Utgifter
-1 027,57
0,00
-3 600,74

-1000
0
-4000

-14000
0
-19 100

-10 527,90
0,00
-15 156,21

-15000
0
-20000

-4 680,00

-2 933,30

-5720

2400
20
10000
2000

På konto SMN 31.10.11: 10 065,21kr
På konto Postbanken 31.10.11: 3 221,91kr

Kommentarer til regnskap og budsjett
Ved føring av regnskap ble det oppdaget at det i løpet av regnskapsåret 09/10 ble betalt inn
2338,68kr på postbankenkontoen til TSSG, dette beløpet er ført under diverse i årets regnskap
da det er umulig å spore tilbake denne betalingen så lang tid i etterkant. Det er eneste avviket i
årets regnskap.
Regnskapet 10/11 samsvarer ikke helt med budsjettet. For det første har vi ikke klart å få nok
medlemmer, så kontigentposten er en del mindre. For 2012 ønsker likevel styret å holde
denne posten nesten like høy som budsjettert. Vi fikk 5000kr mindre fra SiT tapir enn
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budsjettert, mesteparten av dette underskuddet ble hentet inn på at vi brukte 4000kr mindre på
utstyr. Av utstyr har TSSG investert i motorsag og snøspader samt noen mindre ting til
turbruk. Vi har veldig mye høyere inntekter fra utleie enn budsjettert, noe som er fordi vi har
hatt stor etterspørsel etter utleie. De administrative utgiftene har gått litt over budsjettert, dette
er fordi blant annet blæstingmateriell og avgift for tssg.no har blitt ført her i tillegg til
kostnader ved banktjenester og inn-/ut-middag. Styret går inn for å øke denne posten.
Året 2011/2012 går styret inn for at TSSG skal investere i ny lavvo, grytesett og smørejern.
Resultatet på minus 2856,30kr er kunstig lavt som følge av feil (diverseposten). Vi har i
praksis omtent ligget på budsjett med et underskudd på ca 5000kr. Styret foreslår å også
budsjettere med underskudd neste år og da vi vanligvis har hatt et resultat over budsjettert.

Regnskap og budsjett 20102011 for Duddelibu
Budsjett 10/11
Utgifter Inntekter
Overnatting TSSG
Utleie
Stud.sos. midler
Overføringer til DB

Regnskap 10/11
Utgifter
Inntekter

Budsjett 11/12
Utgifter
Inntekter

5 000
20 000
15 000

6 830
17 464
10 000

5 000
15 000
5 0008)

0

0

0

Veddugnad og
vedlikehold

6 000

49302)

5 000

Husgeråd1)

3 000

2 697,5

3 000

Avgifter

6 000

3)

Prosjekter
Kontor/adm

13 094

25 000

5)

10 0009)

122

446)

100

690,5

7)

30 299

100

Diverse
Sum:

40 100,0

Drift/årsresultat:

7 000

4)

40 000,0

51 815,5

5000
2600

41 938,0

25 100,0

Totalstatus DB:

Inntekter

41 938,0

Kasse

Utgifter

51 815,5

Bankkonto

11 478,4

Resultat

-10 277,5

Total

16 504,9

1)

25 000,0

5 026,5

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

2)

Veddugnad vår 2011.
Inkluderer bygselavgift, brøyting og forsikring for 2010
4)
Inkluderer ny ovn, dusjfasiliteter ferdigstillelse av kjøkken, . Over budsjett grunnet kjøp av
dusjfasilitet til 5500kr.
3)

5)

Donasjoner til dusjfasilitet.

6)

Renteinntekter.

7)

Bot for bålbrenning (2000kr) og betaling for ødelagt lampe (600kr).
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8)

Søke om støtte til nye sofaputer.

8)

Nye sofaputer og oppsetting av dusjfasiliteter.

Kommentar til regnskapet fra Hytteschæfen:
Budsjettet for 2011-2012 er laget slik at vi går i null, det vil si at vi i statusen for DB for 2012
sitter med ca 15000kr. Dette er gjort med den hensikt å ha en buffer i tilfelle hytten trenger
akutt oppussing og slik at vi har midler til å betale avgifter i nedgangstider.

Regnskap Vise versa
Salg av sangbøker
Salg av t-skjorter
Renter
Rettelse for feil fra i fjor
Sum inntekter

Inntekter
1 080,00
225,00
25,00
180,00
1 510,00

Mangel i kassebeholdning
Sum utgifter

Utgifter
-125,00
-125,00

Resultat

1 385,00

På konto 31.10.11: 18 553,50kr
I Kasse 31.10.11: 250kr

Kommentar til Vise versaregnskapet
Etter opptelling manglet det 125kr. Dessuten var inngående balanse 180kr for lav i forhold til
kontoutskriftene. Det utgjør med andre ord et totalt avvik på 55kr. Styret har et styrevedtak på
å føre dette som feilretting i årets regnskap.
Det ble solgt en VV2 i løpet av året 10/11. Pengene ble overført 01.11.11 til VV-konto, så
disse inntektene kommer på neste års regnskap

Regnskap Redd Barna
Pant
Renter
Sum inntekter

Inntekter
33,00
3,00
36,00
Utgifter

Sum utgifter
Resultat

0
36,00

På konto 31.10.11: 1 761,50kr
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Kommentar til Red barnaregnskapet
Det ble satt inn mange innbetalinger som dessverre ikke kom inn på konto før 1.11.11, disse
vil dermed først komme i neste års regnskap.

Totalstatus TSSG
TSSG Eiendeler
Bankkonto TSSG
Delsum TSSG
Kasse DB
Bankkonto DB
Delsum DB
Sum eiendeler
Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler
Gjeld

09.11.2010

01.11.2011

12 913,24
12 913,24
3 132,50
17 157,00
20 289,50

15295,42
15295,42
3222,50
18755,90
21978,40

13 287,12
13 287,12
5 026,50
11 478,40
16 504,90

33 202,70

37273,82

29 792,02

8 325,00
15 685,50
53 880,00
1 043 200,00
153 000,00
1 274 090,50

8 175,00
17 043,50
52 700,00
1 043 200,00
153 000,00
1 274 118,50

7 950
18 553,50
64 850,003
1 043 200,00
153 000,00
1 287 553,50

0

0

0

1 307 293,20

1 311 392,32

1 317 345,52

Gjeld

Sum egenkapital

3

4.11.2009

Dette siden prisen på VV3 har økt fra 80kr til 100kr.
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Sak 711: Informasjon fra styret
Vi har endret på skrivefeil i statuter §4a (Gib Gob satt sammen til GiBGob) og §4e (GibGob
rls til GibGob RLs).
Vi har også endret på regnskapsføringen slik at kasserer fører regnskap for ViseVersa og
ReddBarna. Dette ser vi som mer hensiktsmessig, ettersom kasserer har tilgang til oversikt på
disse kontoene og det er lettere at kasserer bare fører regnskapet en å måtte sende info frem og
tilbake.
Ellers er det nyeste som har skjedd at tavla som skal opp på Dragvoll har blitt malt! Hurra!

Sak 811: Statuttendring§1 Navn,§3 Medlemmer
§1 Navn

Navneendringen ble ikke tydelig nok skrevet i referatet fra årsmøtet 2010, så det ble ikke
godkjent av Brønnøysundregisteret. Vi skal bare vedta at vi fortsatt heter Trondheim
studentspeidergruppe.
§3 Medlemmer

Forslagstiller: styret
Bakgrunn for endringen:
Bakgrunnen for dette er at det i dag er problematisk at støttemedlemmer har like rettigheter
som medlemmer. Det er ikke noen reell forskjell slik det er i dag. Dette kan tolkes som
medlemsjuks. I det tilfellet at man ser at det er mulig i nær framtid at det ikke lengre vil være
ordinære medlemmer får en endre vedtektene da.
Gjeldene - §3 Medlemmer:
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende kan få status som støttemedlemmer, og kan etter godkjennelse av
styret være med på TSSGs aktiviteter.
Nytt forslag:
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdanning i
Trondheim.
Studerende i Trondheim får betegnelsen medlem. Andre får betegnelsen støttemedlem.
Støttemedlemmer har adgang til å delta på TSSG’s arrangementer. Støttemedlemmer skal
innkalles til årsmøtene, og kan delta som observatører med talerett på årsmøtet.
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Motforslag
Forslagsstiller: Helge
Bakgrunn:
Dersom det ikke er noen regler som tilsier at vi må kalle det medlemmer og støttemedlemmer
vil jeg komme med følgende forslag til til ordlyd på endringen:
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdanning i
Trondheim. Studerende i Trondheim får betegnelsen Studerende. Andre får betegnelsen Ikke
studerende. Ikke-studerende har ikke stemmerett ved årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte, men ellers like rettigheter som som de studerende.

Sak 911: 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
10. Utnevnelse av internettnettverket

Sak 1011: Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Sak 1111: Eventuel
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