Trondheim studentspeidergruppe TSSG

Årsmelding 2012-2013

TRONDHEIM STUDENTSPEIDERGRUPPE (TSSG)
Alfred Getz' vei 3 Sentralbygget
7491 TRONDHEIM

Organisasjonsnummer: 990 745 005

Årsmelding TSSG 2012-2013

2 av 26

Innkalling til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe
Det innkalles med dette til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe. Årsmøtet finner sted
tirsdag 12. november kl. 18:15 på NTNU Gløshaugen, rom S24 i 2.etg Sentralbygget (ved
Orakeltjenesten). Årsmøtedeltakere bes møte opp kl 18.00 dersom de ikke skal delta på
GibGobs årsmøte som starter kl 17.15 i samme rom. Finner du ikke fram ring Kristine (tlf:
416 25863). Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret (tssgstyret@list.stud.ntnu.no) i hende senest søndag 3 november. Endelig saksliste og vedlegg til
sakspapirer sendes ut på epost 5 november. Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv
rettes til valgkomitéen ved Tore Havsø Sæstad (tlf: 901 70413).
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. 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 1-13: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-13: Valg av ordstyrer, referenter (2 stk), protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps
Sak 3-13: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Sak 4-13: Årsmeldinger 12/13
Sak 5-13: Revidert regnskap 12/13
Sak 6-13: Budsjett 13/14
Sak 7-13: Statuttendringer
Sak 8-13: Informasjon fra styret
Sak 9-13: 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 10-13: Rekruttering
Sak 11-13: Innkomne saker
Sak 12-13: Eventuelt
Studentspeiderhilsen
Styret ved Kristine, Anne-Siri, Gudrun og Anniken
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Sak 2-13: Godkjenning av ordstyrer, referenter, protokollunderskrivere og
tellekorps.
Styrets innstilling:
Ordstyrer: Anne Rakstad Pettersen
Referenter: Anne-Siri Borander og Erik Storaas
Protokollunderskrivere:
Tellekorps:

Sak 3-13: 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 utdannelse 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
hardisse 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
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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.
§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
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På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter.
Styret konstituerer seg selv. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller
noen krever det. I tillegg velges inntil to varamedlemmer.
§6A.1 Valg av leder
Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan ikke gå av før ny leder
er valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.
§6A.2 Valg av styremedlemmer
Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et
av styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem.
§6B.1 Valg av valgkomité
Valgkomité velges på årsmøtet
§6B.2 Valgkomitémedlemmer
Komiteen består av minst to medlemmer.
§6B.3 Valgkomiteens oppgaver
Komiteen står for administrasjon av alle valg. Komiteen har til oppgave å sette frem
kandidater til følgende valg på årsmøtet:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Eventuelle tillitsverv
Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valgkomiteen.
Det er også anledning til å fremme forslag på valgmøtet. Kandidatene må ha sagt seg villige
på forhånd. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever
det.
§7 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny
gruppe kan bli dannet. Dersom Studentspeiderrådet ikke er virksomt, oppbevares gruppens
midler av GibGob RL.
§8 Endringer av statuttene
Statuttene kan bare endres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene kan
endres ved 2/3 flertall. Minst 50 % av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de
som har frasagt seg stemmeretten.
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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 for TSSG 15 november 2012
Auditorium R4, Realfagbygget, NTNU Gløshaugen, Trondheim
Tilstede på møtet: Eystein Jahnsen, Tore Havsø Sæstad, Priska Helene Hiller, Anne Rakstad
Pettersen, Karsten Dons, Kristine Perander, Gudrun Sigfusdottir, Anne-Siri Borander, Erik
Storaas, Johanne Birgitte Linde, Sindre Alvestads, Andreas Øvstebø
Antall oppmøtte: 11
Frasagt seg stemmerett: Anniken Eliassen, Kristin Åslebøl, Jon Håvard Eriksrød.
Thomas Due Hestnes ga sin stemme til Tore, Andreas er sein.
Møtet startet kl 18:24
Sak 1-12: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent ved akklamasjon
Sak 2-12: Valg av ordstyrer, referenter (2 stk), protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps
Ordstyrer: Anne Rakstad Pettersen
Referenter: Kristine Perander, Gudrun Sigfusdottir
Tellekorps: Priska Hiller, Anne Rakstad Pettersen
Protokollunderskrivere: Karsten Dons, Johanne Linde
Forslag godkjent valgt ved akklamasjon
Sak 3-12: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte Godkjent ved akklamasjon
Sak 4-12: Årsmeldinger 11/12 TSSG
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Leder gjennomgår.
Kommentarer: Takk til styret, godt jobba.
Godkjent ved akklamasjon
Duddelibu
Schæf gjennomgår.
Kommentarer: Nedgang på 65 overnattingsdøgn er på TSSG, ikke generelt.
Revisors kommentar: Det er veldig vanskelig å regne ut overnattingsdøgn, så dette er veldig
ca. tall. Det er blant annet tssg’ere på tur med ikke tssg’ere og så videre. Det går ikke an å
beregne nøyaktig hvem som har vært på tur og når.
Godkjent ved akklamasjon
Redd Barna
Anne gjennomgår for Redd Barna mor som ikke er tilstede.
Kommentarer: Anne-Siri påpeker at sponsemidler er fordi vi vant handlkurven på bunnpris.
Godkjent ved akklamasjon
Vise Versa
Anne-Siri gjennomgår for Vise Versa mor som ikke er tilstede.
Kommentarer: Anne foreslår at det bør stå 35 oppført på DB i år og at det i 2012 skal stå 604
bøker i totalbeholdningen. Det skulle vært 605 totalt i fjor, men det må kommenteres at det
er ei bok på DB som ikke ble telt i fjor.
Det kan være lurt å selge en pakke med viseversa 2 og 3 og ei t-sjorte på 50 års jubileumet til
Duddelibu. Bør ha med vise versa 3 på landsleir
Godkjent ved akklamasjon
Sak 5-12: Revidert regnskap 11/12 og Sak 6-12: Budsjett 12/13
Regnskap:
Anne-Siri gjennomgår.
Budsjett:
Anne-Siri gjennomgår.
Forslag til endringer:
1. Beholde oppsettet slik der er i dag, men øke beskrivelse av postene.
2. Øke administrative utgifter med 1000 kr. til 2000 kr. med påfølgende overskudd.
Det stemmes om forslag 1:
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For: 4
Mot: 7
Blank: 0
Det stemmes om forslag 2:
For: 9
Mot: 2
Blank: 0
Revisors kommentar:
Anne leser revisors kommentar.
Alle budsjetter og regnskap godkjent ved akklamasjon, med forbehold om endringer.
Sak 7-12: Informasjon fra styret
Tore legger fram info om medlemsliste på nettet Det diskuteres om hvem som bør ha tilgang
på adminsidene til TSSG og neste styre oppfordres til å finne et nytt passord.
Tore viser den nye plakatfunksjonen på hjemmesiden.
Johanne foreslår et eget felt for hvem som er ansvarlig og Andreas vil kunne legge til et bilde
på plakaten.
Sak 8-12: Valg. Karsten presanterer valgkandidatene.
Pause kl 21.05
Pausen over kl 21.28
1. Leder: Kristine Perander Valgt ved akklamasjon
2. 3-4 Styremedlemmer:
a. Gudrun Sigfusdottir
b. Anniken Eliassen
c. Anne-Siri Borander (som kasserer, ikke regulært medlem)
Alle valgt ved akklamasjon
3. Hytteschæf: Johanne Birgitte Linde.
Valgt ved akklamasjon
4. Hyttekomité DOIII: Tore Havsø Sæstad
Dass: Eystein Jahnsen
Begge valgt ved akklamasjon
5. Redd Barna-mor: Andreas Hveding Øvstebø
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Valgt ved akklamasjon
6. Visemor: Anne Rakstad Pettersen
Valgt ved akklamasjon
7. Redaktør: Ingen valgt
8. Revisor: Andreas Hveding Øvstebø
Valgt ved akklamasjon
9. Valgkomité:
a. Tore Havsø Sæstad
b. Anne-Siri Borander
c. Johanne Birgitte Linde
Alle valgt ved akklamasjon
10. Utnevnelse av internettnettverket: Tore Havsø Sæstad
Valgt ved akklamasjon
11. Vara til TSSG styret: Johanne Birgitte Linde
Valgt ved akklamasjon
Sak 9-12: Innkomne saker
Ingen innkomne saker
Sak 10-12: Eventuelt
Sindre står for 2m snø på bursdagsturen. Godkjent ved akklamasjon
Julebordet blir hos Andreas, men Kristine arrangerer det.
Kristine presenterer vitensenteridé for landsleiren Stavanger 2013 – Ganske imponerende.
Det diskuteres om vi har mannskap og tid til å ha et stort vitensenter som på Utopia.
Det stemmes om å ha vitensenter slik det var på Utopia:
For: 2
Mot: 7
Blank: 4
Det diskuteres om vi skal gjøre noe annet og kommer forslag fra Andreas og Eystein om å ha
Rube Goldberg for rovere og/eller speidere. Konkurranse der vinneren vises på
avslutningsleirbålet. De er ikke interessert i å ta ansvar for ideen og diskusjonen utsettes.
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Til slutt var det suksessfull auksjon for Redd Barna.
Møtet hevet kl. 23.05
Referatet er godkjent og underskrevet: 17.01.2013

Sak 4: Årsmeldinger 2012-2013
Årsmelding TSSG
TSSG har også i år hatt et relativt høyt aktivitetsnivå med 1-2 møter/turer i uka, og i år har så
godt som alle møtene blitt avholdt. Kun 6 møter har blitt avlyst siste året og jevnt over har
det vært godt oppmøte. Det har vært et bevisst valg fra styret å ha litt færre møter for å få
opp antall deltakere. Dette ser ut til å ha fungert da snittet i år var litt under 9 (nærmere
bestemt 8,9) deltakere på hver tur/møte. Rekorden var TOSSGiaden der vi var 22 påmeldte
(riktignok bare 18 som var med videre til DB) og bursdagstur med 14 deltakere, det er alltid
gøy når DB igjen er fylt opp!
Vi har de siste årene sett en negativ trend i antall nye medlemmer, og vi i styret synes det
har vært en vanskelig å vite hva vi bør gjøre og ikke gjøre. I år som i tidligere år har det vært
ganske mange nye innom på én tur eller ett møte, men så ser vi dem ikke igjen. TSSG har i
høst hatt til sammen 9 nye som har vært med på møter eller turer, de fleste av disse har vi
ikke sett igjen. Vi prøvde i år å ikke ha intromøte eller introtur siden vi har hatt inntrykk av at
vi av og til ”skremmer” flere bort enn det vi får. Vi er ikke sikre på om det fungerte, men
tenkte at det var verdt et forsøk. Det har vært mye fokus på rekruttering, men vi i styret tar
også selvkritikk på at en del av tiltakene som var planlagt ikke ble gjennomført. Blant annet
var det tenkt å ha en omfattende kampanje med do-bilder samt bedre reklamering for de
første turene.
Styret har i perioden bestått av leder Kristine Perander, Anniken Eliassen (sekretær), AnneSiri Borander(kasserer) og Gudrun Sigfusdottir (styremedlem). I perioden har dessverre ikke
tiden alltid stukket til for flere av styremedlemmene, noe vi også har merket godt! Styret har
i praksis bestått av 3 aktive medlemmer til enhver tid, og det er for lite med aktivitetsnivået
TSSG har. Vara Johanne Linde var med på styremøtet der terminlista ble satt før sommeren,
og det var til god hjelp.
Vi anbefaler derfor neste styre til å være flinkere til å benytte vara i perioder der styret ikke
er fulltallig. Vi oppfordrer også årsmøtet å tilstrebe å få et fulltallig styre slik at også
belastingen på hvert styremedlem blir mindre i perioder der noen ikke har så mye tid til
overs til TSSG. I tillegg ser vi også at vi ikke har vært flinke nok til å spørre om hjelp av andre
utenfor styret eller benytte varamedlemmet til andre konkrete oppgaver.
I året som har gått har det vært stor variasjon i typen møter og turer, alt fra Innerdalsturen
til det tradisjonelle Pils og pizza har blitt arrangert. Vi har prøvd å høre på medlemmenes
ønsker og vektlagt disse i aktivitetsplanen. Nytt konsept av året er Amerikansk
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amerikanermøte, som var vellykket kanskje en ny tradisjon er startet? Av de avlyste møtene
var 4 av 6 i uker der det var to vanlige møter, så ut fra dette bør man nok videre satse på å
kun ha ett møte i uka.
Vi vil trekke fram alle som har bidratt og arrangert møter og turer for TSSG. Uten dere kunne
vi ikke drevet TSSG slik som vi gjør i dag! Dessuten vil vi takke alle som har deltatt, dere gjør
det morsomt å drive en organisasjon som dette!
Antall møter som ble gjennomført: 36
Antall turer som ble gjennomført: 11
Antall avlyste turer/møter: 6

Vedlegg til årsmelding TSSG: Møteoversikt 2012 – 2013:
Jente- og guttetur
09.11.12 – 11.11.12, Anne-Siri, Oppmøte: 8
God mat! Alle var enig om at det var en bra tur.
Lage julekort og julepynt
13.11 2012, Kristine, Oppmøte: 1
Kun arrangør kom.
Årsmøte
15.11 2012, Styret, Oppmøte: 11
Vi ble enige om alt (til slutt), kakene smakte godt og det ble vedtatt å ha et kortere årsmøte neste år!
Bål og opptak
20.11 2012, Anne-Siri, Oppmøte: 7
Koselig bål og hyggelige folk. En ny TSSGer stakk innom.
Julebord
23.11 2012, Kristine og Gudrun, Oppmøte: 10
God mat, god dessert og et helt bord med TSSGere.
Julegrøtmøte
29.11 2012, Eystein, Oppmøte: 7
Grøt ble spist og mandel ble funnet.
Gløgg og pepperkaker (Flyttet til torsdag)
6.12 2012, Kristine, Oppmøte: 4
Vi drakk gløgg og laget pepperkaker. Nam nam:)
Pils og pizza
17.1 2013, Tore, Oppmøte: 9
9 stk. lagde pizza og koste seg. Fiskeboller på pizza var bedre enn forventet.
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Kugler og Kægler
22.1 2013, Kristine, Oppmøte: 9
5 gamle, 3 nye + 1 pensjonist. 2 runder ble spilt, Andreas vant. Etterpå gikk vi til Mormors men der
var det fult, endte tilslutt opp på Naboen.
DUDDELIBU FILMFESTIVAL (DBFF)
25.1 - 27.1 2013, Erik og Tore, Oppmøte: 15
Filmfestivalen begynner å bli en fin januar-tradisjon. 15 TSSG-ere deltok denne gangen. Vi så
følgende filmer: Framand Fisk, Nordwand, Tintin, Master and Commander, På eventyr med Tintin,
Gjøkeredet og Grusomme meg. Kyllinggryte og taco stod på menyen, samt mye popkorn. Aggregat
ble lånt fra Sivilforsvaret, Karsten stilte med lyd og prosjektor ble lånt av Vegar.
Skitur i stedet for skiteknikk
31.1 2013, Priska, Oppmøte: 4
2 TSSGere fra Moholt og 2 fra Byåsen var på skitur på Sommersætra og Baklidammen. Snøen hadde
akkurat kommet tidsnok. Det var bra føre, stjernehimmel og fin utsikt.
Bilparkering ved Ferista (ikke Byåsen butikksenter). Kan derfor være lurt å ha møtepunkt ved
Byåsenbutikksenter kl 19:00 (for de som kommer med buss, sykkel og til fots) og 19:15 ved Ferista for
dem som kommer med bil.
Quiz på Samfundet (TP og kafé)
5.2 2013, Johanne, Oppmøte: 6
Me deltok på quizen, og fekk totalt 55 poeng. Dette var godt nok til ein 11. plass av 27 deltakande
lag. Det var artig på quiz, men minuset er at nokon må møte opp 16 for å halde av bord. Spesielt når
quizen byrjar 19 er dette ei stund å vente.
Bursdagstur
8.2 - 10.2 2013, Styret, Oppmøte: 14
Veldig flott bursdagstur men kjedelig med få nye medlemmer. Tema var oppdagelsen av Higgs
bosonet. Menyen var:
Velkomstdrink: Mojitos
1. forrett: Bålgrillet kyllingvinger og søtpotet-frites
2. forrett: Agurkskåler m/ hummus
1. hovedrett: Salmon casserole: Laks og pasta i en kremet blomkålsuppe
Mellomrett: Salat m/ krutonger og bacon
2. hovedrett: Lammekjøttboller med saltkokte poteter, tomatsalsa og aioli
Dessert: Butternut squash-pai m/ krem
Kake 1: Gulrotkake m/ kremostglasur med sjokoladeillustrasjon av en Higgs decay til andre partikler
Kake 2: Sjokoladekake m/ strøssel og sjokoladeillustrasjon av de 6 leptonene, de 6 kvarkene, samt
noen andre formler som kan leses i hytteboka.
Vold og Video
19.2 2013, Gudrun, Oppmøte: 5
Det var flertall jenter, og det ble dermed flertall for jentefilm. Filmen var "thank you for smoking" og
alle var faktisk enige i at det var en bra film.
Veldedighetsfest
22.2 2013, Andreas, Oppmøte: 14
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Vi var 14 stykker som møtte til veldedighetsfesten. Alle var veldig fine og vi hadde det kjempetrivelig.
Må gjentas. Det ble servert velkomstdrink. Totalt resultat viser ca 900kr i pluss.
Måneskinnstur ENDRET til pysemøte med spill
26.2 2013, Priska, Oppmøte: 5
På grunn av regn og ingen måneskinn ble måneskinnstur gjort om til spillemøte. Skituren er utsatt til
bedre snøforhold.
Vinter-5-kamp
1.3 - 3.3 2013, GibGob, Oppmøte: 4
3 lag, et fra Bergen og to fra Vikhammer, deltok på årets Vinter-5-kamp. Vel gjennomført
arrangement på tross av snøstorm store deler av helga. På fredag spiste vi burritos og gelé. På lørdag
spiste vi kyllinggryte og fruktsalat. Laget 37,2g Kvikklunsj fra Vikhammer ble de heldige vinnerne av
vandreskia!
Visemøte
7.3 2013, Anne, Oppmøte: 2
Grunnen lite oppmøte ble det vanskelig å synge trestemt, men desto flere vafler på hver :)
Ost og vin
14.3 2013, Anniken, Oppmøte: 4
Hyggelig kveld med ost og kjekt + litt kake! nam nam
Kulturmøte
19.3 2013, Eystein, Oppmøte: 5
Etter å ha gått inn i feil kinosal og sett begynnelsen av en film ingen var interessert i å se, fant vi
endelig fram til riktig sal og så Gangster squad og den var SUPERKUL!
Vafler med sykkelmekkemøte!!
4.4 2013, Erik, Oppmøte: 6
Vi spiste vaffler og mekket sykkel :)
Loppemarked
6.4 2013, Andreas og Eysten, Oppmøte: 3
Det var kjempespennende. Masse fine lopper kjøpt og prutet på.
Pils og pizza
11.4 2013, Anne-Siri, Oppmøte: 9
Vi var ganske mange oppmøtte som lagde gode velkjente og testet nye ukjente pizzaer - denne
gangen var det potet & eple, kikerter og pizzafyll på boks som ble testet. Alt falt i smak og det var en
fornøyd gjeng som dro hjem i elleve-tiden på kvelden.
Loppemarkedturné
13.4 2013, Andreas, Oppmøte: 6
Vi var 6 stykker som kjørte rundt og var innom totalt 3 loppemarkeder. Masse fine lopper og noen
rare;)
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Mat på bål
16.4 2013, Tore, Oppmøte: 8
8 TSSG-ere koste seg med bål og fire retter: pinnebrød med chorizopølse og basilikum, skau-kebab,
sjokoladebanan og eplekake. Til neste gang: legg møtet rett før 15. april istedenfor rett etterpå pga.
bålforbud. God planlegging og litt forberedelser gjør møtet mye bedre.
Bytte dekk og grille
19.4 2013, Andreas, Oppmøte: 7
I det vi møtte på Karinelund, på slaget klokken 17, begynte årets verste sluddbyge. Vi bestemte oss
derfor for å søke ly. Valget falt på parkeringskjelleren under Meny (Vegamot 6) hvor vi fikk gjort unna
dekkskift på totalt fire kjøretøy. Så gikk vi opp på Meny og kjøpte inn til grilling. Det ble innegrilling i
Brøsetveien 151 etterpå, etterfulgt av en film.
Vårtur
21.4 2013, Kristine, Oppmøte: 8
Kjempeflott tur. Fant en flott plass i fjæra. Perfekt vær og god mat. Noe tungt å sykle hjem..
Geocaching
25.4 2013, Kristine, Oppmøte: 5
Litt kaldt men flott møte. Vi prøvde oss på 4 cacher, fant bare 2:/
Dugnad
3.5 - 5.5 2013, Hyttekomité, Oppmøte: 9
9 arbeidsglade TSSGere deltok på årets dugnad. Siden den nye ovnen som nesten ikke bruker ved,
samt stort vedlager på DB, valgte vi i år å droppe vedhogsten. Helga ble derfor brukt til vedlikehold
av hytta. I løpet av helga har vi blant annet beiset Baddeli, rundvasket BB, DB og Enkefruen, fylt
vedboden, gjort DB vårklar, vasket vinduer, banket madrassene og tatt med laken for vask, rettet
døren til Enkefruen og vedboden, oljet overskap på kjøkkenet, bygget takrenne til DB, fjernet lokk i
brønnen og ryddet i og utenfor DB. Takk til alle som deltok!
Ekstraordiært årsmøte GibGob/Allmøte TSSG
7.5 2013, GibGob RL/TSSG, Oppmøte: 10
Møte avholdt hos Andreas, regnskap ikke godkjent. Grilling på kuhaugen i flott vær, men fyrstikker
kan hjelpe når man skal fyre opp en grill eller to :)
17.mai-feiring
17.5 2013, Tore og Priska, Oppmøte: 11
11 TSSGere feiret 17. mai i Oscar Wistings vei. Matmengden, variasjonen og kvaliteten på maten som
gjestene hadde med seg var veldig bra. Dessertene var fantastiske og det ble kommentert at
dessertstandarden er høy i TSSG. Fint og varmt vær!
Stavanger 2013
6.7 - 3.7 2013, NSF, Oppmøte: 8
Helge og Andreas hadde en kveldsaktivitet, Kristine, Anne og Eystein en annen. Karsten bygde sirkus,
Priska organiserte kveldsaktiviteter og Tore var på besøk. Vi møtte mange gamle TSSGere og hadde
det veldig koselig. Arrangerte TSSG leirbål på sparket, men dette bør planlegges bedre på forhånd
neste gang. Hang opp litt dobilder i roverleiren.
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Immatrikulering
13.8 2013, Styret, Oppmøte: 4
1 studerende og 3 arbeidende TSSGere med fleksitid stilte opp. Satte opp lavo, banner og plakat.
Regnet en del. Delte ut dobilder med terminliste på baksiden til de som så interessert ut. Delte ut ca
30 dobilder? La resten i hyllene på stripa.
Hva har du gjort i sommer?
20.8 2013, Gudrun, Oppmøte: 10
På det meste så var vi 10 stk. i min lille hybel. Der av møtte 3 nye, 7 gamle gamle medlemmer. Vi
spiste kake og skravlet og etter hvert dro folk hjem. I halv elleve tia reiste de siste, og det tar vi som
et godt tegn.
Telefonkioskdugnad på DB
23.8 - 25.8 2013, Schæfen, Oppmøte: 8
I løpet av turen vart det laga alt for mykje pannekaker, plukka nokre bøtter med blåbær og støypt ei
søyle til trammen på nordsida av BB.
TP og kafé
27.8 2013, Anniken, Oppmøte: 8
Vi gikk på bokcafeen på bakkelandet og spilte spill og drakk kaffe/øl.
Fotomøte
29.8 2013, Tore, Oppmøte: 4
På torsdag møttes 4 TSSG-ere på Gløshaugen for å lære om fotografering. Først ble ulike teknikker og
virkemidler gjennomgått i et auditorium. Deretter ble alle utfordret til å prøve ut det de hadde lært
ved å ta bilder innenfor kategoriene natur/landskap, action/sport, nærfoto, portrett, arkitektur og
abstrakt. Til slutt kikket vi på bildene sammen. Se nyhet for et lite utvalg bilder.
Quiz på Edgar
3.9 2013, Johanne, Oppmøte: 6
6 tssg-ere møtte på quiz på Samfundet. Kategoriane var varierte, med Netflix, Amerikanske
presidenter, konflikt i Midtøsten, musikkinstrument og ein siste som eg ikkje hugser. Sjølv om me
ikkje kom så alt for høgt opp på lista, var det artig.
Lavvotur til Innerdalen
6.9 - 8.9 2013, Tore og Priska, Oppmøte: 4
Vi var fire TSSG-ere på tur til Innerdalen. Det var overnatting i lavvo og matlaging på gassprimusen.
Andreas hadde vært snill og lånt ut bilen sin slik at vi kunne kjøre helt til Dalen, hvor vi parkerte. På
fredag spiste vi pasta og skinke, på lørdag viltgryte med hjortekjøtt og wienerpøler på søndag.
Mesteparten av lørdagen ble brukt til å bestige Innerdalstårnet. Fin tur og fantastiske vær!
Pils & pizza
12.9 2013, Astrid, Oppmøte: 2
Et intimt men koselig møte, men vi fikk nok pizza da :)
Geocaching (til fots)
17.9 2013, Andreas!, Oppmøte: 4
Vi gikk fra Tyholt mot Angeltrøa og fant cacher på veien.
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Dugnad (erstatter Høstens sprøeste)
20.9 - 22.9 2013, Hyttekomiteen, Oppmøte: 6
Fire stk. kjørte opp på fredag. To til kom til DB i løpet av lørdagen. På fredagen startet vi med å løfte
torva av halve taket. Lørdagen gikk med til legging av takpapp på nesten hele taket. Knotteplasten
var i dårlig forfatning, så derfor ble en bil sendt til Trondheim for å kjøpe ny knotteplast. I løpet av
lørdagen og søndagen fikk vi lagt knotteplast og torv på halve taket. I tillegg ble torva løftet av den
andre halvdelen. På søndag ble retur mot Trondheim i 23-tiden (altfor seint!). I tillegg til tak-jobbing
ble det litt tid til spilling av ingeniørspillet, hyttekos og badstue. På fredagen spiste vi en god
kyllinggryte med barbecue-saus. På lørdagen pasta bolognese med gele til dessert. Onsdagen i uka
etter var en liten ettermiddagsdugnad for å jobbe videre. Takpappen ble lagt ferdig og alt
detaljarbeidet (som tar mye tid) ble unnagjort. Arbeidet ble utført så langt det lot seg gjøre etter
publikasjon 544.803 Torvtak fra SINTEFs Byggforskserie.
Visemøte
26.9 2013, Anne, Oppmøte: 5
Vafler er godt, sidesang ble det heller lite av.
Turplanlegging
1.10 2013, Tore, Oppmøte: 4
Bålkos, turplanlegging og god middag på bål. Fire TSSG-ere møtte opp for diskusjon om
turplanlegging og planlegging av Trollaturen neste helg. Bålen tente vi opp på Blyberget ikke langt fra
Byåsen Butikksenter. I tillegg lagde vi eplekake til dessert. Fint sted for bålmøte.
Promenadekonsert
2.10 2013, Gudrun, Oppmøte: 4
Det var minst 4 tssgere på promenadkonserten og den var veldig kjekk.
Fårikål-tur
4.10 - 6.10 2013, Tore, Oppmøte: 5
5 TSSG-ere hadde en fin tur til DB med god mat og en del jobbing på taket. På fredagen spiste vi taco.
På lørdagen spiste vi fårikål og hadde en slags oreo-fløte-blanding til dessert. Kroker ble hengt opp og
vi ble ferdige med halve taket som gjenstod. På søndagen kjørte vi hjemover tidlig.
Amerikansk amerikanermøte
17.10 2013, Gudrun, Oppmøte: 5
Vi var 5 stykk som brukte alt for mye penger på T.G.I. Fridays og vi oppdaget at Strawberry daiqary er
bedre en mannlig mannedrikk.
Gocart-møte
22.10 2013, Kristine, Oppmøte: 3
3 TSSGere og en gjest fikk testet kjøreferdighetene sine.
TOSSGiade
25.10 - 27.10 2013, Styret, Oppmøte: 20
18 personer møttes hos Anne-Siri og dro senere på revy sammen. Vi satt øverst i 3.kvadrant men
hadde kjempeutsikt. Revyen var super! Etterpå dro 12 stykker til DB mens 5 ble igjen for å se
trippelkonserten med korene. Siste bil forlot Gløshaugen kl 0244. Pølser til nattmat var kjempegodt.
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Lørdag fikset en gjeng siste delen av taket over trammen, andre bygget telefonkioskterrasse mens
noen gikk på geocachetur mot Amdalskrysset. Tacomiddag, poker og badstue fulgte så. Søndag
ryddet vi og dro så hjem.
Styret valgte å avslutte aktivitetsåret etter TOSSGiaden med hensyn på statistikk over
arrangementer.

Årsmelding Duddelibu 2012-2013
I år har det blitt gjennomført fleire store arbeid på DB. Det absolutt største, både i tidsbruk
og kostnader, har vore utskifting av all takpappen og knotteplasten på DB. Her har det vore
arbeid på totalt 3 helgeturar og ein kveldstur, og mange timar har blitt lagt ned. I tillegg har
me beisa BB, det har kome nye sofaputer og telefonkiosken er litt nærmare ferdigstilling.
Tusen takk til alle som har bidratt!
Hytta har vore i bruk 29 helger/ periodar i år. Dette inkluderer 14 helger med utleige, 8 turar
der TSSGere har reist åleine eller med vener utanfor TSSG, og 7 turar organisert av TSSG.
Total har dette resultert i 385 overnattingsdøgn, ein oppgang på 72 frå i fjor. Utleige hadde
204 av desse (181 i fjor), TSSG-turar hadde 146, og private TSSG-turar hadde 35.
DB har dessverre gått med eit mykje større underskot i år enn budsjettert. Grunnen til dette
kan leggas på utskifting av taket, og at me ikkje mottok støtte frå SiT i år.
Årsmelding Redd Barna 2012-2013
Gjennom året har det blitt samlet pant på TSSGs arrangementer. Det har også blitt arrangert
to fester med inntekt til Redd Barna. I løpet av regnskapsåret har det blitt samlet inn kr 1519
og donert kr 1500 til Redd Barna. Årsresultatet blir dermed kr 19.
Om man sammenligner med tidligere år har Redd Barna-aktiviteter (flaskepant, veldedighet,
donasjoner og auksjon) i år (kr 1519) generert en del lavere inntekter enn forrige regnskapsår
(kr 3576,23), men mer enn i 2010-2011 (kr 36). Disse ujevnhetene skyldes i stor grad at
inntekter ikke alltid kommer i riktig regnskapsmåned. Det er i så måte verdt å merke seg at
Halloweenfestens inntekter, grunnet høytidens dato, ikke kom med på regnskapet 20122013.
Det konkluderes med at TSSG generer en sunn mengde verdier til veldedighet, også for
regnskapsåret 2012-2013.
Redd Barna-mor
Andreas Øvstebø
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Årsmelding Vise versa
Salg
Det har siden forrige årsmøte blitt solgt:



1 stk t-skjorter



4 stk Vise Versa 3

Beholdning
VV1

VV2

VV3

T-skjorter
røde

T-skjorter
sorte

T-skjorter
burgunder

DB

0

0

34

0

0

0

Rommet

20

81

562

361

572

83

Hos
visemor4

0

0

0

0

0

0

Talt 2013

20

81

596

101

Betalt
2013

0

0

4

1

Talt 2012

20

81

604

102

Differanse

0

0

45

0

Møter
Siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 2 visemøter. Oppmøte var henholdsvis 2 og 5 personer
inkludert verten. Visemøtene har i år bestått av vaffelspising. Visesang har det vært labert med.

1

Derav 12 S, 11 M, 11 L, 2 XL

2

Derav 3 S, 5 M, 47 L, 2 XL

3

Derav 5 stk i strl 52, 3 XXL

4

I 2012 ble det talt 1 VV2 og 4 VV3 hos visemor Roar Hareland Bustad. Disse har ikke årets visemor mottatt
innen årsmeldingen ble skrevet. Om de 5 bøkene fortsatt er hos Roar er usikkert – men det vil jobbes med å
avklare dette innen årsmøtet.
5

Se fotnote 4 for mulig grunn til hvorfor det er en differanse.
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Sak 5: Revidert regnskap 2012-2013
Og
Sak 6: Budsjett 2013-2014
Regnskap og budsjett TSSG
01.11.12 - 01.11.13

Regnskap 12/13 Budsjett 12/13

Budsjett 13/14

Inntekter
Kontigenter

1,050.00

1,500

1125

19

30

20

Sponsormidler

0

5,000

0

Utleieinntekter

2,700.00

2,000

3000

396

0

0

4,165.00

8,530

4145

Adm. Utgifter

1,292.41

2,000

2000

Møter/turer

3,253.70

4,000

4000

482.85

5,000

500

95
5,123.96

0
11,000

0
6500

-958.96

-2,470

-2355

Renter

Diverse
Sum inntekter:
Utgifter

Utsyr, investeringer
Diverse
Sum utgifter
Resultat

På konto i SMN pr 31.10.2013: 12 475,64 kr.

Kommentarer til regnskapet fra kasserer:
I året som har gått har vi klart oss relativt bra økonomisk. Vi har gått med et underskudd på
895,96kr, mot et budsjettert underskudd på 2 470kr. På inntektssiden søkte vi i år ikke støtte
fra SiT. Grunnen til dette var at det eneste forslaget som kom opp forrige årsmøte var
rekruttering og etter å ha gått gjennom bestemmelsene for å få støtte fra SiT var det klart at
vi ikke ville få penger til dette.
Ellers har vi leid ut mye utstyr og faktisk gått bra i pluss på denne posten. Det som er ført på
diverse inntekter er hovedsakelig innbetalinger for eksempel fra årsmøtet og mesteparten er
betalt ut igjen ifm. møter. På utgiftssiden er det brukt litt under budsjettert på både
adm.utgifter og møter/turer. Siden vi ikke hadde inntekter fra SiT er dette nesten
hovedsakelig hentet inn igjen på utstyr/investeringer.
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Regnskap Duddelibu

Overnatting TSSG
Utleige
Sponsormidler SiT
Veddugnad og vedlikehald
Husgeråd
Avgifter
Prosjekt
Kontor/adm
Diverse
Sum

Budsjett 12/13
Rekneskap 12/13
Budsjett 13/14
Utgifter Inntekter Utgifter
Inntekter Sum
Utgifter Inntekter
3500
0
4000
4000
3500
15000
0
16175
16175
15000
5000
0
0
0
0
4000
20513.46
1868.8 -18644.66
4000
3000
3507.55
358 -3149.55
3500
8500
6299.63
0 -6299.63
10200
10000
9772.75
0 -9772.75
4000
100
138
200
62
100
104
84
-20
25600
23500 40335.39
22685.8 -17649.59
21800
18500

På konto i SMN pr 31.10.2013: 7 612,67 kr.
Kommentarer til budsjettet fra Schæfen:

Den store auka på avgifter (frå 8500 i budsjett 12/13 til 10200 i 13/14) kjem av at rekninga for
bygselsavgift og brøyting ikkje var mottatt i år, og må betales i løpet av 13/14. Det vil dermed bli to
bygselsavgifter inne i dette budsjettet (2*1500=3000). I tillegg var hytta tidlegare ikkje forsikra for
utleige. Dette er lagt inn no, og forsikringa er gått opp til 6200. I tillegg kjem eit mellomlegg på 1000 frå
12/13. Totalprisen blir dermed 3000+6200+1000=10200
Posten veddugnad og vedlikehald er satt til 4000, då det gjenstår utgifter til skifte og beising av nye
vannbord på DB, samt dei "vanlege" utgiftene til veddugnaden. Det er også eit utlegg på 500 kr for
køyring til takdugnad som ikkje vart overført i forrige rekneskapsår.

Regnskap Redd Barna
Resultat nov 2012 - nov 2013
Pant
Renter
Veldedighetsfest og auksjon
Sum inntekter

Inntekter
368,50
5,00
1145,50
1519,00

Redd Barna
Adm. utgifter
Sum utgifter

Utgifter
-1500,00
-4,00
-1504,00

Resultat

15,00

På konto i SMN pr 31.10.2013: 1 384,73 kr.
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Regnskap Vise Versa
Resultat november 2012 - november 2013

Salg av sangbøker
Salg av t-skjorter
Renter
Sum inntekter

Inntekter
400.00
75.00
28.00
503.00

Diverse
Sum utgifter

Utgifter
0.00
0.00

Resultat

503.00

På konto i SMN pr 31.10.2013: 19 783,50 kr.

Totalstatus TSSG
Omløpsmidler
Bankkonto TSSG
Kasse DB
Bankkonto DB
Sum omløpsmidler
Bundne eiendeler
T-skjorter
VV-fond
Sangbøker1
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler

01.11.2011

01.11.2012

01.11.2013

13 287,12
5 026,50
11 478,40
29 792,02

13 371,60
0
25.262,26
38 633,86

12 475,64
0
7 612,67
20 088,31

7 950
7 650
18 553,50
19 280,50
52 370,00
52 370,00
1 043 200,00 1 043 200,00
153 000,00 153 000,00
1 275 073,50 1 275 500,50

7 575,00
19 783,50
51 730,002
1 043 200,00
153 000,00
1 275 288,50

Sum eiendeler

1 295 376,81

Gjeld
Sum egenkapital
Sum Egenkapital og gjeld

0
0
1 304865,52 1 314 134,36

0
1 295 376,81
1 295 376,81

1. VV1 er avskrevet, VV2 er regnskapsført med 50kr og VV3 er regnskapsført med 80kr
2. De 4 VV3 i differanse er her foreslått avskrevet og så evt. Ta det som en ren inntekt
dersom de kommer til rette igjen.
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Revisors beretning 2012-2013 TSSG
I TSSG/GibGob sin økonomi inngår følgende regnskap:


TSSG-regnskapet



GibGob-regnskapet (Omtales ikke i denne beretningen)



Duddeliburegnskapet



Vise Versa-regnskapet



Redd Barna-regnskapet

Alle kontrollerte regnskap er nøye og oversiktlig ført, og er således relativt lettfattelige i
ettertid. Bilag fremstår som ryddige og oppklarende, og det er generelt lite å sette fingeren
på. Alle nøkkeltall stemmer for samtlige regnskap.
Revisor vil berømme regnskapsfører og hytteschæf for godt førte regnskap.
Revisor 2012-2013
Andreas Øvstebø
Dato: 10.11.2013
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Sak 7-13: Statuttendringer.
Kommentarer fra styret: For å ikke låse oss fast i framtiden dersom medlemsveksten i TSSG
fortsetter slik som i dag legger styret frem to forslag til statuttendringer til årsmøtet. Se
informasjon under. Endringene er uthevet med fet kursiv skrift. Det skal stemmes over
begge endringene separat.
Endring av paragraf 3:
Dagens tekst: §3: 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 til endring: TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under
høyere utdanning i Trondheim. Studerende i Trondheim får betegnelsen medlem. Andre får i
utgangspunktet betegnelsen støttemedlem, men kan på årlig basis søke styret om å være
regulært medlem. 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.
Bakgrunn for endringen: Styret ser det som sannsynlig at det i nær fremtid vil være ikkestuderende med styre- eller tillitsverv. Disse vil med dagens statutter være
støttemedlemmer. Styret ser det som uheldig å ha støttemedlemmer i viktige og sentrale
verv. Når det gjelder SiT-søknader antas dette å omfatte relativt få personer og vil derfor
ikke få videre betydning på søknadene.

Endring av paragraf 7:
Dagens tekst: §7: 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.
Forslag til endring: Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av GibGob
speidergruppe. Dersom GibGob speidergruppe opphører å eksistere skal midlene forvaltes i
henhold til GibGobs retningslinjer, med unntak av hyttene Duddelibu og Baddelibu. I dette
tilfellet skal tidligere medlemmer kontaktes angående opprettelsen av en venneforening
for hyttene som overtar eier- og driftsansvar, før hyttene eventuelt tilfaller en
utenforstående organisasjon.
Bakgrunn for endringen: For det første så eksisterer ikke Studentspeiderrådet og har heller
ikke eksistert den siste tiden. Dersom TSSG oppløses er det også sannsynlig at GibGob
speidergruppe også oppløses på samme tid. Styret synes det er viktig at hyttene ikke uten
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videre tilfaller for eksempel kretsen da det kan være vanskelig å få de tilbake dersom TSSG
gjenoppstår og det er en risiko for at de i mellomtiden kan bli solgt.

Sak 8: Informasjon fra styret
Styret vil forhøre seg om medlemmenes ønsker for vold & video.
Vi vil også informere om nedleggelsen av ÅSSG.

Sak 9: Valg.
Valgkomiteen vil lede valget.
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: Rekruttering
Styret vil lede diskusjon rundt hvordan TSSG skal drive rekruttering.

Sak 11: Innkommende saker
Ingen innkommende saker.

Sak 12: Eventuelt.
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Medlemsliste pr 31.10.2013
Listen er basert på kontigentinnbetalinger.

Navn
Anne Rakstad Pettersen
Anne-Siri Borander
Astrid Kolind Riemer

Adresse
Frostaveien 1-L213 ,
7043 Trondheim
Tvetestien 3, 7020
Trondheim
L. Hofstads veg 10,
7021 Trondheim

Espen Dyrnes Gjerp
Georg Botne
Gudrun Sigfusdottir
Irene Liland
Jens Petter Dyrnes Gjerp
Johanne Birgitte Linde
Kristine Perander
Priska Helene Hiller
Stephan Heinrich
Tore Havsø Sæstad
Vegar Evenrud

Telefon

Studiested

48174409 Støttemedlem
95125455 NTNU Gløshaugen
90219927 NTNU Gløshaugen
93257546 Støttemedlem
NTNU Gløshaugen

Lillebergveien 18, 7051
Trondheim

94868717 NTNU Gløshaugen
NTNU Dragvoll
47279265 Støttemedlem

Brøsetvegen 151-L25,
41507179 NTNU Gløshaugen
7050 Trondheim
Hans Nielsen Hauges
gate 12, 7042
41625863 NTNU Gløshaugen
Trondheim
Oscar Wistings vei 31 A,
91002108 Støttemedlem
7020 Trondheim
Støttemedlem
Oscar Wistings vei 31 A,
90170413 NTNU Gløshaugen
7020 Trondheim
NTNU Gløshaugen

Steinar Hagen
Tone Hotvedt
Andreas Hveding Øvstebø
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