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Sak 1-12 Innkallelse til årsmøte i TSSG
Det innkalles med dette til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe. Årsmøtet finner sted torsdag
15. november kl. 18:15 på NTNU Gløshaugen, Realfagsbygget rom R4 (veibeskrivelse ligger på
tssg.no under aktivitetsbeskrivelse). Årsmøtedeltakere bes møte opp i god tid før møtestart (GibGobs
årsmøte går fra kl 17:15 til kl 18.00). Finner du ikke fram ring Tore (tlf: 901 70 413).
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret (tssg-styret@list.stud.ntnu.no) i hende senest 10
dager i forveien (søndag 4. november). Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til
valgkomitéen ved Karsten Dons (tlf: 958 43 135). 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 31. 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. 19:00 (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 Styret.
Saksliste:
Sak 1-12: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-12: Valg av ordstyrer, referenter (2 stk), protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps
Sak 3-12: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-12: Årsmeldinger 11/12
Sak 5-12: Revidert regnskap 11/12
Sak 6-12: Budsjett 12/13
Sak 7-12: Informasjon fra styret
Sak 8-12: 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 9-12: Innkomne saker
Sak 10-12: Eventuelt
Spørsmål kan rettes til Tore (tlf: 901 70 413). For English information, please contact the board.
Studentspeiderhilsen
Styret ved Tore, Erik, Anne-Siri, Anniken og Kristine
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Sak 2-12: Valg av ordstyrer, referenter og tellekorps
Styrets innstilling:
Ordstyrer: Anne Rakstad Pettersen
Referenter: Gudrun Sigfusdottir og Kristine Perander
Tellekorps:
Protokollunderskrivere:

Sak 3-12: 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 Trondheim studentspeidergruppe
§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 utdanning i
Trondheim. Studerende i Trondheim får betegnelsen medlem andre får betegnelsen støttemedlem.
Støttemedlemmer kan etter godkjenning av styret være med på TSSGs aktiviteter.
Støttemedlemmer skal innkalles til årsmøtet og ekstraordinært årsmøte. Her har
disse møte- og talerett, men ingen stemmerett.
§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.
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§5 Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamling
Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamlinger er høyeste instans i gruppen.
§5A.1 Årsmøtet
Årsmøtet holdes i november. Melding om årsmøtet og saksliste sendes medlemmene senest
fjorten dager i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10
dager før årsmøtet. Årsmeldingen skal være tilgjengelig for gjennomsyn ca en uke før årsmøtet.
§5A.2 Årsmøtet behandler
Årsmøtet behandler:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap per 31. oktober.
c. Budsjett
d. Valg.
e. Innkomne saker.
§5B.1 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra 25 % av medlemmene eller styret.
§5B.2 Ekstraordinær generalforsamling
Melding om - og saksliste for – ekstraordinær generalforsamling må sendes medlemmene minst
en uke før denne skal holdes.
§5B.3 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50 % fremmøte for å være beslutningsdyktig.
Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.
§6A Valg
På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter. Styret
konstituerer seg selv. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen
krever det. I tillegg velges inntil to varamedlemmer.
§6A.1 Valg av leder
Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan ikke gå av før ny leder er
valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.
§6A.2 Valg av styremedlemmer
Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av
styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem.
§6B.1 Valg av valgkomité
Valgkomité velges på årsmøtet
§6B.2 Valgkomitémedlemmer
Komiteen består av minst to medlemmer.
§6B.3 Valgkomiteens oppgaver
Komiteen står for administrasjon av alle valg.
Komiteen har til oppgave å sette frem kandidater til følgende valg på årsmøtet:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Eventuelle tillitsverv
Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valgkomiteen.
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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 TSSG.

Referat årsmøte TSSG 8. november 2011
Holdt i auditorium S24 i Sentralbygg II
Tilstede:
Andreas Hveding Øvstebø
Anne Rakstad Pettersen
Anne-Siri Borander
Eystein Jahnsen
Geir Ekeland Bartz-Johannessen
Gudrun Sigfusdottir
Karsten Dons
Kristine Perander
Priska Helene Hiller
Roar Hareland Bustad
Tore Havsø Sæstad
Trine Aabakken
Vegar Evenrud
Johanne Birgitte Linde
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Anniken Eliassen
Erik Storaas
Stephan Heinrich
Oppmøtte er 17 stemmeberettige av totalt 26 medlemmer.
Frasagt seg stemmerett:
Helge Christopher Harstad Bakken
Live Salvesen Fevåg
Jens Petter Dyrnes Gjerp
Erlend K Bergheim
Steinar Hagen
Møtestart: 18:15
Sak 1-11 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon
Sak 2-11 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Ordstyrer: Geir
Referenter: Gudrun og Kristine
Tellekorps: Karsten og Priska
Forslag godkjent ved akklamasjon
Sak 3-11 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Anne ønsker at statuttene leses opp, da folk har lest forrige referat på forhånd.
Geir leser opp statutter.Det ble diskutert hvorvidt ikke studerende medlemmer har stemmerett
på årsmøtet, etter fjorårets endring på paragraf 3 i statuttene. Det kom frem at de det gjaldt
ikke er registrert som støttmedlem, så dermed har de stemmerett.
Referat godkjennt ved akklamasjon.
Sak 4-11 Årsmeldinger 09/10
Årsmelding TSSG:
Den ble gjennomgått.
Komentarer:
Karsten vil på vegne av styret takke alle møteholdere for å ha holdt aktivitetsnivået oppe.
Det nye styret oppfordres til å finne på noe sprell med vår nye tavleplass på stripa og gjøre
noe med tavla på Dragvoll.
Årsmelding Duddelibu:
Hytteschæf gjennomgikk årsmeldingen.
Applaus for alle dugnadsfolk.
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Årsmelding Vise Versa:
Gjennomgått av visemor og ingen kommentarer

Årsmelding Redd Barna:
Redd barna mor er ikke til stede. Geir gjennomgikk årsmeldingen til Redd barna og Anne-Siri
informerer om justeringer i årets regnskap. Anne oppfordrer sterkt til at penger for
veldedighetsfest blir overført i 2011.
Alle årsmeldinger godkjent ved akklamasjon.
Sak 5-11: Revidert regnskap 10/11
Regnskap TSSG:
Lagt frem og gjennomgått av Anne-Siri.
Kommentarer:
Anne lurer på hva utleieinntekter er og styret informerer om at det er lagt ut priser på utleie på
nett og vi har leid ut utstyr til GibGob. Vegar kommenterer at det er forskjellig tall på
totalrestuletet i kommentarfeltet og i regnskapet.
Anne-Siri ser på dette i pausen.
Regnskap Duddelibu:
Lagt frem og gjennomgått av hyttesjæf Trine. Det er feil i inngående balanse.
Kommentarer:
Vegar forslår at alle summer føres i hele øre. Geir oppfordrer til regnskapsførersamling, bli
enige om hvordan dette skal gjøres. Tore trodde det var sånn at vi ikke betaler for brøyting.
Trine avklarer at vi betaler 500 kr. for brøyting av parkeringsplassen.
Regnskap Vise Versa:
Lagt frem og gjennomgått av visemor Roar Der er feil på inngående balanse. Det mangler 125
kr. i kassen på rommet. Ført rettningsbillag på det.
Kommentarer:
Det spørres om de savnede bøkene er grunnen til at det ikke går opp, men nei, det er ikke
grunnen. De savnede bøkene tas likevell inn gjennom en fotnote.
Regnskap Redd Barna:
Anne-Siri gjennomgår.
Totalregnskap
Det ble kommentert at verdi på sangbøker har økt pga. prisjustering. Diskusjon om dette, hvor
årsmøtet kom fram til at vi ikke kan lure det inn på andre måter en med en fotnote. Verdien
bør derfor justeres ned igjen under totalstatus 2011.
Revisors beretning gjennomgått
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Pause fra kl. 19:19 til 19:45.
Det ble informert av Anne-Siri at beløpet for totalrestulatet i regnskapet til TSSG er korrekt
og beløpet i kommentaren er feil.
Forslag om å avskrive VV1 boka, bokføre VV2 med 50 kr/stk, VV3 med 80 kr/stk vha
fotnote. Dette vil få faktisk og bokførte antall bøker til å stemme.
Revidert regskap godkjennes enstemmig med disse endringene.
Sak 6-11: Budsjett 11/12
Budsjett TSSG:
Anne-Siri legger frem budsjettet for 2011-2012. Budsjetterer med underskudd for å øke
sjansen til støtte fra SiT.
Kommentarer:
Geir ønsker innspill om hva vi vil bruke penger på. Trine ønsker ny vannkoker, nytt lite
grytesett.
Vegar ønsker gode økonomiske rammer til rekruttering, forslag med 2000 kr, der 1000 kr.
hentes fra posten turer samt øker underskuddet med 1000 kr. Lite positiv respons fra salen,
etter diskusjon ble flere forslag presentert.
Forslag til votering:
Alternativ 1. Godkjenne budsjettet sånn det står
Alternativ 2. Øke post møter/turer til 5000 kr. og gå 1000 kr. ekstra i underskudd.
Stemmefordeling:
Alternativ 1: 9
Alternativ 2: 5 Nøytrale: 3
Budsjett Duddelibu:
Trine legger frem og presenterer. Ignorerer renter inn på konto pga lite beløp.
Kommentarer:
Anne lurer på om vi kan vente mer utleie i året som kommer siden året i år var UKA år. Hun
foreslår også å øke overnatting TSSG til 5500, siden vi vet det fortsatt er mange gamle
medlemmer med sterk tilknyttning og antar det blir mye innkommende til for eksempel
bursdagstur. Det diskuteres om utleie avhenger av UKA og det kommenteres at det blir
sannsynligvis mindre utleie.
Geir foreslår å øke utleiesum med 1000 kr, detfanger opp den økte utleierend, men ikke med
ekstreme forandringer. Det blir påpekt at da må vi øke husgeråd tilsvarende.
Vi ender opp med fire forskjellige forslag.
Forslag 1. La det stå
Forslag 2 (ordstyrer på vegne av salen). Øke utleie med 1000 kr, husgeråd økt med 1000 kr.
Forslag 3 (Andreas). Øke utleie med 1000 kr, husgeråd økt med 500 kr.
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Forslag 4 (Anne). Øke overnatting TSSG med 500 kr, husgeråd økt med 500 kr.
Forslag 3 og 4 ble senere trukket.
Stemmer over forslag 1 og 2:
Forslag 1: 8 for
Forslag 2: 6 for
Nøytrale: 3
Budsjetter godkjent med entydig flertall
Sak 7-11: Informasjon fra styret
Karsten går igjennom.
Sak 8-11: Statuttendring – statutt 1 Navn og statutt 3 Medlemmer
§1 Navn
Gjeldene - §1 Navn:
Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.
Styrets forslag:
Gruppens navn er Trondheim studentspeidergruppe, forkortet TSSG.
Votering:
For endring til styrets forslag: 16
Mot: 0
Nøytral: 1
§3 Medlemmer
Vi hadde en diskusjon angående betegnelsen støttemedlem, ikke-studerende, inaktive
medlemmer og deres plikter og rettigheter.
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.
Forslag 1 (forslagsstiller: styret):
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.
Forslag 2 (forslagsstiller: Helge Christopher Bakken):
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdanning i
Trondheim. Studerende i Trondheim får betegnelsen Studerende. Andre får betegnelsen Ikke
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studerende. Ikke-studerende har ikke stemmerett ved årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte, men ellers like rettigheter som som de studerende.
Forslag 3 (forslagsstillere: Anne Rakstad Pettersen og Gudrun Sigfusdottir):
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 kan etter godkjennelse av styret være med på TSSGs
aktiviteter. Støttemedlemmer skal innkalles til årsmøtet og ekstraordinært årsmøte. Her har
disse møte- og talerett, men ingen stemmerett.
Forslag 4 (forslagsstiller: Vegar Evenrud):
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdanning i
Trondheim. Ikkestuderende kan løste medlemskap med styrets godkjenning, men vil ikke ha
stemmerett på årsmøtet. Der er også mulig å løse støttemedlemskap.
Styret trakk sitt forslag (forslag 1).
Pause fra 20:41 til 20:50.
Til votering:
For å behlode stående statutt: 0
Forslag 2: 0
Forslag 3: 16
Forslag 4: 1
Avstemning over endring av statutten til forslag 3:
For: 16
Mot: 1
Nøytrale: 0
Statuttendring godkjent, endring trer i kraft etter årsmøtet. Det er fremdeles 17
stemmeberettigede i salen.
Sak 9-11: Valg
Valgkomité: Anne og Eystein presenterer valg. Presenterer hva forskjellige valg er og
oppfordrer til å snakke om dette i pausen og gi folk positive oppfordringer.
Pause fra 21:21 til 21:47
1. Leder: Tore Havsø Sæstad Valgt ved akklamasjon
2. Styremedlemmer: Alle valgt ved akklamasjon
a. Anne-Siri Borander
b. Anniken Eliassen
c. Erik Storaas
d. Kristine Perander
3. Hytteschæf: Eystein Jahnsen Valgt ved akklamasjon
4. Hyttekomité:
a. DO II: Johanne Birgitte Linde Valgt ved akklamasjon
b. DASS: Karsten Dons og Stephan Heinrich Begge valgt ved akklamasjon
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5. Redd Barna-mor: Venke Borander Valgt ved akklamasjon
6. Visemor: Roar Hareland Bustad Valgt ved akklamasjon
7. Revisor: Anne Rakstad Pettersen Valgt ved akklamasjon
8. Valgkomité: Alle valgt ved akklamasjon
a. Karsten Dons
b. Gudrun Sigfusdottir
c. Venke Borander
9. Internettnettverket Alle valgt ved akklamasjon
a. Tore Havsø Sæstad
b. Johanne Birgitte Linde
c. Kristine Perander
10. Utnevnelse av 50-års jubileumskommité: Støttes ved akklamasjon
a. Ingeborg Brockman Engh
b. Camilla Aabakken
c. Rolf Sigvart Lea Lein
Henstilling: Oppfordrer det eller de kommende styrene til å ha en dialog med
kommiteen til å kanskje få inn en ny person og oppfordrer også til at komiteen finner
nye resursfulle medlemmer selv.
11. Redaktør: Johanne Birgitte Linde Valgt ved akklamasjon
Sak 10-11: Innkommende saker
Ingen innkommende saker
Sak 11-11 Eventuelt
Ansvarlig for 2 meter snø på bursdagstur: Stephan
Vi hadde diskusjon angående salg av Vise Versa via tssg.no og kom frem til at vi ikke er
sikkre på hvor lovlig dette er og venter derfor. Det burde heller reklameres via e-post. Det var
også enighet om at vi kan øke salget av t-skjorter.
Vegar vil ha mer synlig blæsting og aktiviteter i semesterstart. Blæste hver aktivitet i e-post,
ha med hver eneste tur og reklamere det på en god måte, ikke ramse opp en hel del datoer,
men blæste, dette er gøy!
Vi hadde auksjon for Redd-Barna og det kom inn over 800 kr.
Møtet hevet kl. 23:05
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Sak 4-12: Årsmeldinger 11/12
Årsmelding TSSG
TSSG har det siste året hatt et gjennomsnittlig oppmøte på i overkant av 7 personer, noe
lavere enn året før. Året 2011/2012 er vi 25 betalende medlemmer, hvor 8 er
støttemedlemmer. Dette er en nedgang på totalt 7 siden fjoråret og 5 stk er nye medlemmer av
året. Selv om det har vært en nedgang i oppmøte og antall medlemmer, har antall
gjennomførte aktiviteter ligget på samme nivå som tidligere år. Siden antall medlemmer er
nedgående, og en del av våre medlemmer er ferdige med studiene til sommeren, oppfordrer vi
neste styret til å vurdere aktivitetsnivået generelt.
Vi har jobbet en del med rekrutteringen og har opplevd en stor interesse for TSSG, men har i
liten grad rekruttert nye aktive medlemmer. Vi har tatt i bruk tavlene våre aktiv, hengt opp
plakater og små bilder på byens campus, følgt opp nye medlemmer og hatt stand på
immatrikuleringen. Styret anbefaler at TSSG bruker mer ressurser på rekruttering de neste
årene som kommer. Styrets forslag er å lage en helhetlig strategi for hvordan rekruttering og
medlemsoppfølging skal foregå. Rekrutteringen kan også med fordel rettes mer mot speidere
og tidligere speidere.
Styret har i perioden bestått av leder Tore Havsø Sæstad, nesteleder Erik Storaas, sekretær
Anniken Eliassen, kasserer Anne-Siri Borander og styremedlem Kristine Perander. Styret har
fokusert på rekruttering, et solid og variert aktivitetstilbud, forbedring av tavlene og
forenkling av nettsidene. Svaret på sponsorsøknaden fra SiT var positivt Dette er vi veldig
takknemlige for, og gjør at vi kan kjøpe inn en ny lavvo og finansiere arbeidet med
telefonkiosken og sofaputer sammen med DB.
Etter oppussingen av Stripa har vi fått tildelt ny tavle. Denne har vi pyntet med
burgunderfarget stoff og malte bokstaver. PC-en som stod på Stripa har i løpet av året blitt
montert på Dragvoll, for så å bli demontert igjen på grunn av oppussingen. Vi har fått tildelt
ny tavleplass på Dragvoll, og denne er tatt i bruk.
Vi har fortsatt arbeidet fra forrige styre med å styrke TSSGs arrangementsprofil. Vi har prøvd
å få en god blanding av møter og turer. Spekteret har strukket seg fra skikkelige teltturer på
fjellet, grottetur og moskussafari til avslappende DB-turer, seilmøte, teatermøte og
pizzabaking. Nytt av året er blant annet grottetur, seilmøte og grilling på Månen.
Til slutt vil vi trekke fram alle medlemmene som har arrangert møter og turer for TSSG. Uten
dere hadde vi ikke klart å drive som vi gjør i dag, tusen takk!

Tur/møtestatistikk:
Antall møter som ble gjennomført: 56
Antall turer som ble gjennomført: 16
Antall avlyste turer/møter: 13
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Møteoversikt
Middagsmøte
1.11 2011 19:00 - 21:00, Johanne, Oppmøte: 8
Den 1. november inviterte eg til smalahovemiddag. Dessverre hadde eg berre mat til 8
personar, så det var kun eit fåtal som fekk nyte denne spesialiteten frå Voss. For dei som ikkje
veit det, er smalahove det same som sauen sitt hovud. Ein lagar dette frå botn av ved at all ulla
vert svidd av og hovudet vert reinska, salta og røykt. Før det er klart til servering, må det
kokast i ca 3 timar. Tilbehør er poteter og kålrotstappe, og ein drikk heimebrygg eller øl til, og
akevitt om ein har det.
Berre nokre få av dei som møtte opp hadde smakt smalahove før. I starten var det litt skepsis,
men etter at alle hadde studert hovuda og prøvd ein liten bit, syntes faktisk alle at det var
veldig godt! Før ein kunne byrje å ete for alvor, kom det naturleg nok ein del spørsmål som
”Kan skinnet etast?” (ja), og ”Er det farleg å ete dette?” (nei). Då det var avklart at ein
eigentleg kan ete hovudet slik ein vil, vart folk meir trygge, og heiv innpå. I løpet av måltidet
hadde me også ein del pausar for å studere kor musklane var festa og korleis kjeven kunne lee
på seg, med konklusjon om at smalahove absolutt passar i biologitimane på skulen.
Etter at alle var gode og mette (og nokon var stappmette), blei kvelden runda av med kaffi, te
og oppvask. Me vart einige om at smalahovemiddagen var ein suksess, som absolutt bør
gjentakast.
TP & Kaffe
3.11 2011 19:00 - 21:00, Erik, Oppmøte: 0
Gutte- og jentetur
4.11 kl. 16:00 til 6.11 2011 kl. 16:00, 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.
Roverstevnet 2011
4.11 kl. 16:00 til 6.11 2011 kl. 16:00, NSF, Oppmøte: 0
Jentetur AVLYST!
4.11 kl. 18:00 til 6.11 2011 kl. 18:00, Se gutte- og jentetur, Oppmøte: 0
Årsmøte
8.11. 2011, Styret, Oppmøte: 17
17 møtte opp. Det var som vanlig valg, kakespising og auksjon.
Middagsmøte
10.11. 2011, Priska, oppmøte: 9
Vi spiste Bündner Gerstensuppe (en sveitsisk byggsuppe) og lagde dessert med smørdeig og
ulike frukt.
Loppemarked
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12.11. 2011, Tore, oppmøte: 5
5 stk. besøkte to loppemarkeder, Heggstadmoen og Biltema. Det ble blant annet handlet
bøker, dekk, sykler, driller og kjeler.
Bålmøte med opptak
15.11. 2011, Styret, Oppmøte: 7
5 jenter og 2 gutter møtte opp for bålmøte og opptak. Et nytt medlem ble tatt opp i TSSG.
Opptakelse i forbindelse med et bålmøte fungerte bra.
Barfrosttur (endret til restaurantmøte)
19.11. 2011, Tore, oppmøte:11
På grunn av noen avmeldinger, dårlige værmeldinger og langt fra frost i bakken, ble turen
endret til middag på Kaktus på Bakklandet. 11 stk. møtte opp for god mat og drikke.
Vold og Video
22.11. 2011, Venke, oppmøte: 7.
Vi så film og spiste mye popkorn. :) Filmen var "the worlds fastest indian".
Julebord
25.11. 2011, Priska, oppmøte: 16
Mye god mat (inkl. bursdagskake til Trine), drikke og en koselig kveld, mens Berit stormet
ute.
Middagsmøte
29.11. 2011, Eystein, oppmøte: 6.
Kjøkkenet i Brøsetveien 151-15/16 ble fylt til randen av seks lutefiskelskende/interesserte
TSSGere som ikke kunne dy seg da de kjente den umiskjennelige lukta av kaustisk soda drive
med vinden. Det ble servert lutefisk etter tradisjonell sørlandsk oppskrift, med kokte poteter,
ertestuing og stekt bacon som tilbehør. For å slukke tørsten ble kald øl anbefalt. Alle var enige
om at det hadde vært en svært god/spennede middag og møtet anbefales på det varmeste
gjentatt!
Middagsmøte
1.12. 2011, Anniken, oppmøte: 7.
7 stk var på middagsmøte. Vi spiste grøt og hygget oss! Ida ble den heldige og fant mandelen.
Skipreppmøte
7.12. 2011, Tore, oppmøte: 1
Tore preppet skiene sine.
Gløgg og pepperkaker
8.12 2011, Gudrun, oppmøte: 8
Noen lagde pepperkaker, mens andre snakka og bidro til spisingen. En kg pepperkakedeig var
nok til 8 personer og vi hadde ikke trengt mer.
Måneskinnstur
10.1 2012, Priska, oppmøte: 3
Til tross for skikkelig regn i halv fire tida ble det en fin skitur med noe månelys. Føre ble
bedre og bedre det høyere vi kom i Bymarka. Byåsenbutikksenter-Baklidammen-StorsvingenTorshaugen-Kyvatnet er en fin rundløype for måneskinnstur. Gla for at vi kom oss ut på ski!
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Kaffe, is og sladder
12.1 2012, Trine og Geir, oppmøte: 11.
Det var god stemning med kaffe, te, is, boller, kake og fudge. Verdensproblemer ble også løst.
P* og pizza
17.1 2012, Anniken, oppmøte: 8.
Vi lagde masse pizza med masse godt fyll og nye smaker. Nam nam :)
Eit ekte speidarmøte
19.1 2012, GibGib, oppmøte: 5.
Vi gikk gjennom programmerkene og Jeg er beredt og satte poeng på det vi hadde gjort.
Ligger godt an mot klaffer hvis man jobber litt med programmet videre. Kjeks og te ble
servert.
DBFF
22.1 2012, Styret, oppmøte: 16.
Filmfestivalen ble en suksess! Vi hadde en fin helg og spiste mye god mat. For mer detaljert
rapport, se nyhetsoppslag.
Silketrykk
25.1 2012, Karsten, oppmøte: 4.
Vi hadde et svært hyggelig møte med silketrykk. Silketrykk er en metode der en trykker farge
gjennom en finmasket duk. Før var det silke en brukte så derfor heter det silketrykk. (Vi
hadde polyesterduk fra Kina). En starter med å snekre en ramme en spenner duken over,
omtrent som et trommeskinn. Så finner du deg et motiv du vil trykke. Vi brukte den enkleste
metoden er en skjærer ut motivet i kontaktpapir og klistrer det på ramma. Så legger man
ramma på det en skal trykke på og dytter fargen igjennom med en skrape. Bildene sier vel mer
enn jeg greier å skrive:
Se gammel nyhet!
Til neste gang:
Vindusskrape funket best til å trykke malingen igjennom.
Bruk silketrykkmaling, tekstilmaling funket dårligere.
Lista til rammene har dimensjonen 9x20mm
Alt utstyret ligger i en kasse på rommet merket: ”til klinemøte”
For å feste kontaktpapiret er det enklest å legge kontaktpapiret med limet opp på bordet. Rive
forsiktig av beskyttelsesfilmen og så legge ramma oppå og trykke det fast. Kontaktpapiret
sitter da fast i bordet med statisk elektrisitet og da er det lett å få det pent.
Silketrykk funker dritbra!
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Veldedighetsfest
27.1 2012, Venke, oppmøte: 24
Veldedighetsfesten '12 må betraktes som en stor suksess! Det var godt oppmøte og god
stemning, og en god del av deltakerne ble også med videre på nach og nattmat ved midtnatt.
Festen ble holdt på Chemie-kjelleren (Herman Krags vei 20). Her koste folk seg med
"velkomstbobler", medbrakt drikke og snacks, i tillegg var det mulig å kjøpe drinker i baren.
Det er ingen nødvendighet med bar, men det er litt stas.
Årets fest gikk med et overskudd på 2051 kr, som er meget bra! Dette skyldes hovedsaklig at
vi fikk låne lokalet via egne kontakter, og at vi vant snacks og nattmat via Bunnpris'
"kløversjansen".
Ved å gi auksjonen av gjenglemte ting god tid, ga denne også et betydelig tilskudd.
Jeg tror veldedighetsfest er en god tradisjon, og spesielt ved å finne et gratis lokale blir
overskuddet til RaddBarna bra!
Vedlikeholdsmøte
31.1 2012, Anne-Siri, oppmøte: 8.
Lurt å ha vedlikeholdsmøte på Gløshaugen, for da fikk vi fikset veldig mye. Blant annet tavle,
fikse lavvo, teste primuser, rydde m.m.
TP og kaffe
2.2 2012, Anne-Siri, oppmøte: 12
Skisentertur
5.2 2012, Johanne, oppmøte: 5.
Me koste oss i alpinannlegget i Storlien, sjølv om det var litt kaldt. Det var ca 20 minusgrader
og 7 m/s vind, så i følge ein graf eg fann på nettet, var følt temperatur 42 minusgrader. Ikkje
rart at folk fraus på tærne! Kulden førte til at me tok litt fleire pauser enn normalt, og at me
ikkje fekk tatt bilete, for kameraet likar ikkje så låge temperaturar.
Alle var einige om at det hadde vore ein fin tur!
Gutter uten gocart
7.2 2012, Stephan, oppmøte: 5.
Vi (5 stk.) lagde en faktastisk pasta med tomatsaus. Til dessert lagde vi eplekake og spiste is
til.
Jenter og gocart
7.2 2012, Live, oppmøte: 4.
Vi var fire jenter som dro til Fossegrenda gokartsenter, LaserX. Anne-Siri stilte med bil.
Positivt: Morsomt! Velegnet aktivitet for jentekveld, fordi det er lettere å få med de jentene
som synes dette er litt "skummelt"/ikke har kjørt gokart før.
Negativt: Dyr aktivitet, vi betalte 240,- hver.
Bursdagstur
10.2 2012, Styret, oppmøte: 19.
19 TSSGere møtte opp for å feire hyttas bursdag. Det ble tid til skitur, litt igloobygging, taler
og god mat. Menyen var som følger: Punsj, 1. forrett: Chilimarinert scampi med pesto og
focaccia, 2. forrett: Frittata med asparges, potet og ost, 1. hovudrett: Tortellini med pastasaus
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og spinat, 2. hovudrett: Baconsurra kyllingfilet med smørdampa grønsaker, kremet soppsaus
og ris, Dessert: Fruktsalat med philadelphia og müsli, Kake (muffins, sjokoladeformkake og
telegrafkake). I tillegg bidro Petter, Eystein og Vegar med kaker på fredagen.
Kugler og kægler
14.2 2012, Eystein, oppmøte: 8.
Åtte nye og gamle TSSGere møttes til et slag bowling. Det ble mange gode resultater og bitter
kniving om de beste plasseringene.
Smørmøte
16.2 2012, Gudrun og Kristine, oppmøte: 5
Cashew, mandel og mandhew smør ble laget og te ble drukket. Et koselig lite møte.
Storskarven (avlyst)
18.2 2012, Trine
Avlyst pga. stor snøskredfare.
Vassfjellet
21.2 2012 , Anniken, Oppmøte: 5
Vi hadde en veldig flott tur i Vassfjellet. Bra føre og godt humør :-)
Mekkemøte med Symaskin og Dremel
23.2 2012 , Andreas, Oppmøte: 7
Det var 7 forventningsfulle TSSGere som møtte opp i Lillebergveien 18, hos Gudrun og
Andreas, for å få ordnet noe greier. Blandt greiene var det planker som skulle beises, merker
som skulle syes på, ei tavle som skulle lages, garn som skulle både strikkes og hekles og
planker som skulle sages. Etter noen timer, og et par halvlitere voksenbrus, kunne vi lykkelig
konstatere at mission accomplished.
Åpen DB-tur
24-26.2, Andreas, Oppmøte: 8
Totalt 8 stykker møtte opp. 1 på sykkel, 2 i blåbæret og 5 i misty. Ikke alle bodde hele helga,
men alle hadde det kjekt. Polet på malvik senter har åpent til kl 18.00, kjekt å vite:) Ganske
behagelig tur.
Vafler & Visesang
28.2 2012 , Roar, Oppmøte: 4
Ble et hyggelig møte med mye vafler og koselige samtaler men lite sang.
Slátur OBS! Dette er en onsdag!
29.2 2012 , Gudrun, Oppmøte: 3
Erik kom og spiste slátur med meg og Andreas. Etterpå spilte vi ticket to ride. Det var koselig.
Vinter-5-kamp
2-4.3, GibGob RL, Oppmøte: 6
GibGobs Andreas og Anniken sammen med Kristine Ulrikke fra Narvik tok andreplassen etter
en ekstremt jevn konkurranse. Fint vær og en flott vinterfemkamp
Vold & Video
6.3 2012, Karsten, Oppmøte: 6

18

Så film pg spiste popkorn.

Grilling på Månen
8.3 2012 , Johanne, Oppmøte: 3
Torsdag 8. mars vart det arrangert grilling på Månen. Me var heile tre personar som møtte opp
ved barnehagen på Lohove, Tore, Eystein og meg. Derfrå gjekk me innover i marka, i retning
Månen. Me smurte med raudt, noko som synte seg å vere heilt perfekt.
Etter å ha gått eit stykke tok me av frå den flombelyste løypa. Og no var det heller ikkje så
langt igjen, forsikra Tore oss om. Han var den einaste av oss som hadde vore på Månen før.
Dette skulle syne seg å ikkje stemme heilt; me var vel heller omlag halvvegs. Men etter fleire
tunge motbakkar og ein stopp for å sjekke GPS-en, kom me endeleg til topps på Månen. Her
fann me oss ein stad i le for vinden der me tente bål og grilla pølser. Etter kvart fekk me også
eit lite glimt av fullmånen.
Alle var einige om at det hadde vore ein fin tur, men at det godt kunne vore litt fleire
deltakarar. Til neste gong: Det er eit stykke å gå, så turen bør starte seinast 18.00
Topptur på Fosen NB! Endret til Storskarven
10.3 2012, Trine, Oppmøte: 4
På grunn av mye vær ble ikke toppen nådd på denne turen. Det ble deriomt en lengetur i
skogen, og til slutt dukket solen opp. Vi kjørte opp til parkeringsplassen på veien til Ytre
Sonvatn, på nordsiden av Storskarven. For å komme dit kjører du veien til Meråker, ta av til
høyre ca 18km etter Stjørdal.
Ost & Vin
13.3 2012 , Gudrun, Oppmøte: 7
Skiltet Valentinlystveien/Lillebergveien var snudd 90 grader, som resulterte i at Live lette og
lette etter et hvitt hus nummer 18 i Valentinlystveien. Men til slutt kom alle frem og ost ble
spist, vin ble drukket og vi skravlet en god stund.
TP og kaffe
15.3 2012 , Andreas, Oppmøte: 8
Vi var 8 stykker. Startet med å gå på butikken for å kjøpe vaffelrøre. Deretter lagde/spiste vi
vafler og spilte ingeniørspillet. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur.
Vinterkurs
16.3 kl. 16:00 til 18.3 2012 kl. 16:00, Tore, Oppmøte: 3
3 TSSGere kjørte til Kongsvoll og startet på ski herfra. Første kvelden gikk vi bare et lite
stykke før vi slo leir. Neste dag gikk turen innover mot Snøhetta. Vi slo leir ved Fisktjønna
(1505 moh). På snødag gikk vi til toppen av Snøhetta før vi kjørte ned og returnerte til
Trondheim. Dårlig føre (is) gjorde turen litt mer krevende, men det var en flott tur!
Tips til slike turer: Ta med bensin til en brenner og en gassboks som kan brukes til
Omnifuelen. Matlaging blir mye enklere med gass som kan reguleres ned.
Klatremøte
20.3 2012 , Anne, Oppmøte: 4
Klatrebunkern sørget for at 4 tssg-ere ble slitne i både armer, fingre og bein. Var en del folk,
men det gikk fint da det ofte er godt med pause, og en har mange vegger å velge mellom i
ulike vanskelighetsgrader.
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Utsatt: Tyske spesialiteter
22.3 2012 , Stephan, Oppmøte: 0
Kosetur til DB
24-26.2, Erik / Alle, Oppmøte: 4
Vi var fire som dro på tur til DB!
Utsatt: Singstar & Gelé
27.3 2012 , Roar, Oppmøte: 0
Påsketur
30.3 kl. 16:00 til 2.4 2012 kl. 16:00, Erik, Oppmøte: 4
Live, Karsten, Erik og Steinar var på på påsketur i Sylane. Det var tidvis dårlig vær og mye
overvann men alle var enige om at det var en fin tur! :)
Avlyst: Meatless Thursday
12.4 2012 , Charlotte, Oppmøte: 0
Jentetur - Avlyst (men vi har fått lov til å joine gutta)
13.4 kl. 16:00 til 15.4 2012 kl. 16:00, Gudrun, Oppmøte: 0
Guttetur
14.4 2012, Andreas og Eystein, Oppmøte: 8
Vi var totalt 8 stykker, som var innom arrangementet, men ikke alle var med på alt. Polet
stengte tidlig (15.00), så vi rakk det ikke, men butikken hadde fint utvalg de også. Maten ble
chili con carne, som ble laget av jentene (snille de er), og som var supergodt. Så så vi en film
og hadde det ganske koselig.
Avlyst: Bridge & Toddy
17.4 2012 , Oppmøte: 0
Sykkelmekkemøte
19.4 2012 17:00 - 21:00, Erik, Oppmøte: 5
Vi møtte fem stk i kjelleren til NTNUI sykkel hvor vi mekket sykkel og spiste vafler og drakk
kaffe. Tips: ha også klar te-vann! og husk syltetøy og brunost!
Sykkeltur. NB! nytt tidspunkt
22.4 2012, Trine, Oppmøte: 2
Sykkelturen rundt Byneset ble avlyst grunnet lavt oppmøte. Live og Trine syklet
Bratsbergrunden i stedet.
Tur i skogen
24.4 2012 , Kristine, Oppmøte: 1
Ingen møtte opp annet enn arrangøren
Veddugnad
27-29.4, Hytte-komité v/Johanne, Oppmøte: 7
Me reiste opp fredags kveld og koste oss med taco. Laurdagen gjekk med til felling av trær
hjå bonden på Tømra. Baddeli fekk seg ein skikkelig rundvask og enkefruen vart tømt. På
kvelden grilla me kotelettar i regnet. I løpet av søndagen vart all veden dratt ned til DB,
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kappa, kløyvd og stabla. Bra innsats av alle som var med!
Til neste år: No er det mykje sagkjedeolje og motorsagbensin på DB, så det er ikkje naudsynt
å kjøpe inn nytt til neste dugnad.
Ekstraordinært årsmøte/Allmøte
1.5 2012, GibGob RL/TSSG, Oppmøte: 11
Grilling og diskusjoner og etterhvert kalde studenter. Tradisjoner følges.
Geocaching
8.5 2012 , Tore, Oppmøte: 4
Vi fant cacher i Gløshaugen-området, spiste kake i Høgskoleparken og gikk etterpå på
oppdagelsesferd på Gløshaugen.
Lage di Pasta
10.5 2012 , Geir, Oppmøte: 6
Seks stk. lagde pasta og koste seg.
Avlyst - Mat på bål
10.5 2012, Eystein, Oppmøte: 0
Sykkeltur
15.5 2012 , Erik, Oppmøte: 4
Fire spreke TSSG'ere møtte opp for å sykle en flott tur i nydelig mai vær. Vi var alle enige om
at det var en fin tur. Turen gikk fra Gløs ned mot Tempe og inn på stien som går opp langs
Nidelva, opp til demningen ved Leirfossen. Herfra syklet vi over mot Dragvoll på noen
bortgjemte stier full av julepynt, påskepynt og hjerter. Anbefales!
Avlyst: Tur til Snøhetta
17.5 2012 09:00 - 20:00, Tore, Oppmøte: 0
På grunn av usikre snøforhold og liten interesser blir det dessverre ingen tur til Snøhetta
17. mai-feiring
17.5 2012 17:00 - 23:00, Anne og Amund, Oppmøte: 19
19 stk (tssg'ere og "påheng") møtte opp til festlig lag. Det ble servert diverse smekre retter,
kan blant annet trekke fram Tores smørbrødkake og Johannes dravle. Etter middagen ble det
servert kaker av flere slag og noe godt i glasset. Det ble trangt om plassen i sofakroken men
dette løste seg naturlig med biljardspill. Alle var enige om at det var et koselig lag, selv
vertinnen som nok en gang ble sittende igjen med en svær oppvask..
Sikkerhet på tur
22.5 2012 , GibGob, Oppmøte: 6
Kurset "sikkerhet på tur" ble holdt, alle bestod. I pausen grillet vi pølser i sola. Det var
koselig.
Immatrikulering
14.8 2012 08:00 - 12:00, Anne-Siri, Oppmøte: 3
Lavvo ble satt opp, flyers ble delt ut og nye medlemmer ble forsøkt vervet.
Hva har du gjort i sommer?
21.8 2012 , Anne-Siri, Oppmøte: 12
Det ble "inne-griling" hjemme hos Anne-Siri. God stemning og veldig hyggelig å se igjen folk
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etter ferien!

Introduction meeting
23.8 2012 , Styret, Oppmøte: 10
5 gamle og 5 potensielt nye medlemmer møtte opp til intromøte på Lian. Litt informasjon om
TSSG ble gitt, personbingo ble igjen en suksess og pølser ble spist.
Intromøte
28.8 2012 , Styret, Oppmøte: 17
7 gamle og 10 potensielt nye medlemmer møtte opp til intromøte på Lian. Litt informasjon
om TSSG ble gitt, personbingo ble igjen en suksess og pølser ble spist.
Introtur
31.8 – 2.9, Styret, Oppmøte: 19
Rekruttering hører med til semesterstart, og denne helga var det tid for introtur til DB. 11 av
totalt 19 stk. hadde sin første tur til DB. Fredagen gikk med til omvisning, laging av kjøttgryte
med svinekjøtt til middag, kakebaking og å bli kjent. Etter en god natts søvn stod valget
mellom langtur eller bærtur. Televerket satte igjen en mann for å ferdigstille fundamentet til
telefonkiosken, mens resten fordelte seg på de to turene. Etter turen fikk alle sin porsjon
styrketrening, for nå skulle telefonkiosken løftes på plass. Mot kvelden ble det kyllinggryte til
middag (se dokumenter for oppskrift). Noen testet ut badstuen, mens andre spilte spill.
Søndagen ble brukt til rydding og utvasking av DB.
TP & Kafé
4.9 2012 , Anniken, Oppmøte: 10
Vi møttes på Solsiden og gikk på kafé. Kosa oss med kaffe, kaker, kort- og brettspill og godt
selskap :) Veldig hyggelig kveld :)
Padlemøte
6.9 2012, Eystein og Karsten, Oppmøte: 10
Leide kanoer av Tanem Skole. Kjekt å være to der en tar seg av padling og den andre logistikk
+ mat. Funket fint, Amund og Karsten plukket opp folk og kanoer der det trengtes. Se nyhet
for mer detaljeg.
Avlyst: Sykkeltur/ Bike ride
11.9 2012 , Johanne, Oppmøte: 0
Sykkelturen er dessverre avlyst grunna dårleg værmelding!
Moskussafari
14.9 kl. 15:30 til 16.9 2012 kl. 21:00, Kristine og Eystein, Oppmøte: 12
12 TSSGere og 12 gjester fra Gråkallbanen og HSSIO RL dro på tur. Det ble tur til snøhetta,
masse moskus og ikke regn! Se erfaringsskriv på GibGob minnepenn.
Geocaching
18.9 2012 , Anne, Oppmøte: 3
3 ivrige tssg-geocachere møtte opp og tok alle 7 cacher. Note to self: ta med lommelykt neste
gang, om høsten blir det stappmørkt før klokka ni...
Vannrakettmøte OBS! Ny dato!
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20.9 2012 , Andreas, Oppmøte: 5
Vi lagde utskytningsrampe og skaut opp raketter. Det var kjekt. Vi fikk to tilskuere som vi
informerte om tssg. :)
Knutepunkt
21-23.9, Region K, Oppmøte: 5
3 på kurs og 2 som stab.
Seilmøte
25.9 2012, Erik, Oppmøte: 2
Mye vind og mye sjø, men tapre som de var satte Erik og Tore ut på en minneverdig seiltur :)
Nintendo & Nachos
2.10 2012 , Tore, Oppmøte: 5
5 TSSG-ere spilte Super Nintendo og spiste nachos. Flere spill ble testet ut. Nachos var godt!
Visemøte
4.10 2012 , Roar, Oppmøte: 5
Mye koselig prat og vafler. Litt visesang. Fikk solgt en VV3
Fosentur
5-7.10, Johanne, Oppmøte: 8
Denne helga reiste 8 tssg-ere på telttur til Stokkøya. Me satte opp telta på Svenningsneset,
same plassen som i fjor. Deretter åt me lapskaus og såg på nordlys!
På laurdagen leigde me båt hjå Aquarius kro og marina (500 kr + bensin for ein dag). Det var
også tid til fisking, måkejakt og middag laga på bål. Som "dessert" var det ein Lars Monsen
quiz som Tore ordna med.
I løpet av natta til søndagen var det skikkelig uvær, med vind og regn som høyrtes godt inne i
teltet. Difor var det ekstra kjekt å vakne opp til strålande sol på søndag! Søndagen vart brukt
til litt meir fiske, før det var pakking og heimreise. Alle var einige om at det hadde vore ein
fin tur!
Teatermøte
9.10 2012 19:15 - 21:00, Styret, Oppmøte: 4
Teaterforestillingen var bra. Fire TSSG-ere ble fornøyde.
Bridge & Toddy
11.10 2012 , Kristine, Oppmøte: 3
Ikke nok folk til å spille bridge (kun arrangør + de som bodde der kom) så det ble spilt IslandAmerikaner i stedet.
Opptak AVLYST
13-14.10, GibGob RL, Oppmøte: 0
Vold & video
16.10 2012 , Tore, Oppmøte: 6
Seks fornøyde TSSG-ere koste seg med den første Indiana Jones-filmen.
Høstens sprøeste - AVLYST / CANCELLED
20-21.10, Erik og Anne-Siri, Oppmøte: 0
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Ble avlyst grunnet få deltakere og flere som trakk seg i siste liten!

Klatremøte
23.10 2012 , Venke, Oppmøte: 2
To stk. buldret på Gløshaugen Idrettsenter.
Singstar og shot
25.10 2012 , Andreas, Oppmøte: 4
Vi møttes i Lillebergveien 18 for å spille singstar, som jeg var lovet at vi skulle ha en plass i
heimen. Etter ti minutters leting hadde vi fortsatt til gode å finne mikrofonene og bestemte oss
for å spille et spill. Vi spilte partners, som er litt som Ludo, bare annerledes. Så drakk vi te og
spiste småkjeks.
Pils og pizza
1.11 2012 , Gudrun, Oppmøte: 8
7 glade tssg'ere lagde og spiste pizza. Pizzane var ikke veldig kreative, men hadde mye fyll og
noen var skeptiske til nøtter på pizza. Karsten rakk akkurat dessert som var belgiske macaroni
kjøpt i Frankrike og var tørre men gode.
Grottetur
4.11 2012 09:00 - 18:00, Tore, Oppmøte: 3
Vi var tre stk. som dro på grottetur til Verdal denne helgen. Totalt ble 5 grotter i Tromsdalen
utforsket. Grundig research og rekognosering anbefales. Dette var gøy! Se forøvrig nyhet.
Utsatt: Bålmøte med opptak
6.11 2012 , Styret, Oppmøte: 0

Årsmelding Duddelibu
I perioden har hytta utregnet til sammen hatt 313 overnattingsdøgn. TSSG har selv stått for
132 av disse. Dette er en nedgang på 65 siden fjoråret. Hytta har i perioden vært utleid flere
ganger, og med 181 utleiedøgn har dette vært en betydelig inntektskilde. Det er i første rekke
andre studentforeninger som leier hytta, men det er også pågang fra speidergrupper og
vennegjenger. Schæf og DO II. har ikke hatt noen nevneverdige problemer med utleie, og
praksisen anbefales videreført.
Også i vår ble det avholdt veddugnad. Med et godt oppmøte og stor arbeidsvilje fra TSSGs
medlemmer ble et helt traktorlass med ved sikret for bruk i hyttas vedovner. Vår hus-bonde
på Tømra var som alltid behjelpelig med hogst og transport.
Televerket har jobbet videre med dusjprosjektet, og telefonkiosken står nå på riktig plass, men
en del arbeid gjenstår fortsatt.

Årsmelding Redd Barna 2011/2012
Året som har godt har vært et godt år for ReddBarna, og totalt har TSSG fått inn
3457,73 kr. Grunnet forsinket overføring av penger inn til Redd barna-kontoen for
regnskapet 2010-2011 er 1050 kr av årets inntekter reelt inntekter for i fjor. Det er
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likevel et godt resultat. Av årets inntekter kommer 2051 kr fra Veldedighetsfesten
2012. Hovedgrunnen til det store overskuddet er gratis lokale, sponset mat/snacks og
godt oppmøte.
Ved endt regnskapsår er saldo på kontoen 1369,63 kr. I løpet av det siste året er det
overført 4000 kr til ReddBarna.

TSSG'ere er flinke til å sette inn penger for pant til kontoen etter arrangementer og
private donasjoner, og ReddBarna-mor takker for dette. Samtidig oppfordres flere til å
gjøre det samme!
Årsmelding Vise Versa
Salg
Det har siden forrige årsmøte blitt solgt:
• 4 stk t-skjorter
•

1 stk Vise Versa 3

•

1 stk Vise Versa 2

Beholdning
VV1
DB
0
Rommet
20
Hos Visemor
0
Talt 2012
Betalt 2012
Talt 2011
Differanse

20
0
20
0

VV2
0
80
1

VV3
35 1
565
4

81
1
81
12

604
1
604
0

T-skjorter røde
0
36
0

T-skjorter sorte
0
58
0

T-skjorter burgunder
0
8
0

102
4
106
0

Møter
Siden forrige årsmøte har det blitt avholdt to visemøter og et ”singstar og shot”-møte. Det har
vært litt labert oppmøte med henholdsvis 4, 5 og 4 oppmøtte inkludert verten. Visemøtene
bestod i stor del av vaffelspising og noe visesang. På ”Singstar og Shot” måtte dessverre
visemor melde avbud på grunn av tidspress, men Andreas stilte opp og reddet dagen. Møtet
ble mer en brettspillkveld med te og småkjeks som tilbehør grunnet noe problemer med å få
tak i utstyr til singstar. Det ble rapportert topp stemning uansett.

1

Beholdningen på DB ble ikke talt opp i 2011 og ble bokført som 34. Den ble telt til 35 i år.

2

Var en i negativ i fjor, kan vært etterslep på betaling.
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Sak 5-12: Revidert regnskap 11/12
Sak 6-12: Budsjett 11/12
Regnskap og budsjett TSSG
Budsjett 11/12
2 250
30
10 000
2 000
0
14 280

1 500
30
5 000
2 000
0
8 530

-1 000
-4 000

Utgifter
-1 320,60
-1 636,57

-1 000
-4 000

-15 000
0
-20 000

-6 177,80
0,00
-9 134,97

-5 000
0
-10 000

-4 680,00

84,48

-1 470

Adm. Utgifter
Møter/turer

Resultat

Budsjett 12/13

Inntekter
2 250,00
24,45
5 000,00
1 900,00
45,00 3
9 219,45

Kontigenter
Renter
Sponsormidler
Utleieinntekter
Diverse
Sum inntekter:

Utsyr, investeringer
Diverse
Sum utgifter

Regnskap 11/12

På konto SMN 31.10.12: 13 371,60kr

Kommentarer til regnskap og budsjett
TSSG har gått i pluss i forhold til budsjettet. Noe av årsaken var at det på et tidspunkt så litt
dårlig ut med kontigenter, så vi holdt igjen litt. Det kom også plutselig 3153,36 kr da den
gamle postbankkontoen ble sagt opp som ikke var regnet med.
Inntekter: Vi har fått inn 2250kr i kontingenter, av disse er 375kr kontingent for 10/11. Resten
utgjør kontingent 11/12 for 17 medlemmer og 8 støttemedlemmer.
Utgifter: Vi har kjøpt inn lavvo og snøplugger, men søkestenger som vi fikk sponsormidler til
fra SiT er ikke kjøpt inn ennå, oppfordrer neste styret til å få gjort dette. Vi fikk et godt tilbud
på lavvo og brukte derfor mindre her enn budsjettert.

3

Kontantinnbetaling på rommet for laminering
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Regnskap og budsjett Duddelibu

Overnatting TSSG
Utleie
Sponsormidler SiT
Veddugnad og vedlikehold
Husgeråd
Avgifter
Prosjekter
Kontor/ adm
Diverse
Sum

Budsjett 11/12
Regnskap 11/12
Budsjett 12/13
Utgifter Inntekter Utgifter
Inntekter Utgifter Inntekter
5 000
3 300,00
3 500
15 000
13 575,00
15 000
5 000
5 000,00
3 000
5 000
2 821,31
4 000
3 000
1 971,05
3 000
7 000
9 337,98
8 500
10 000
879,80
7 000
100
143,00
37,00
100
1,50 2 000,00
25 100
25 000 15 154,64 23 912,00
22 600
21 500

Årsresultat Duddelibu

Totalstatus Duddelibu

Inntekter
Utgifter
Resultat

Kasse
Bankkonto
Total

23 912,00
15 154,64
8 757,36

04
25 262
25 262

Regnskap Vise versa
Salg av sangbøker
Salg av t-skjorter
Renter
Sum inntekter

Inntekter
150,00
300,00
27,00
477,00
Utgifter

Sum utgifter
Resultat

0,00
477,00

På konto 31.10.12: 19 280,50kr

4

Kontantkasse avviklet m/medfølgende tap på 1,50 kr grunnet 50-øringens utgang som betalingsmiddel.
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Regnskap Redd Barna
Pant
Renter
Veldedighetsfest og auksjon
Sum inntekter

Inntekter
1 113,50
3,00
2 459,73
3 576,23

Redd Barna
Adm. Utgifter
Sum utgifter
Resultat

Utgifter
-4000
-4,00
-4 004,00
-427,77

På konto 31.10.12: 1 369,73kr

Totalstatus TSSG
09.11.2010

01.11.2011

01.11.2012

TSSG Eiendeler
Bankkonto TSSG
Delsum TSSG
Kasse DB
Bankkonto DB
Delsum DB

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

13 371,60
13 371,60
0
25.262,26
25.262,26

Sum eiendeler

37273,82

29 792,02

38 933,86

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
52 370,00
1 043 200,00
153 000,00
1 287 553,50

7 650
19 280,50 5
52 240,00
1 043 200,00
153 000,00
1 275 370,50

0

0

0

1 311 392,32

1 317 345,52

1 314 304,36

Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker 6
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler
Gjeld
Gjeld
Sum egenkapital

5

Det i fjor var det ikke tatt med kontantbeholdning på 250kr som derfor kommer i tillegg til resultatet for
11/12.
6
VV1 er avskrevet, VV2 bokført med 50kr/bok og VV3 bokført med 80kr/bok
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Sak 7-12: Informasjon fra styret
Orientering om medlemsliste på nettsida og sponsorprogrammet til SiT. Nettsiden har også
fått en funksjon for å generere plakater som vil bli vist fram.

Sak 8-12: 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 9-12: Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Sak 10-12: Eventuelt
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