Årsmøte 10.11.2005
Oppmøte:
Erlend Klakegg Bergheim
Yvonne Olsen
Jon Martin Harstad Bakken
Steinar Hagen
Espen Dyrnes Gjerp
Kjersti Maroni
Trygve Helgerud
Rolf Sigvart Lea Lein
Frode Seland
Sak 1, Godkjenning av innkalling og dagsorden
Rolf Sigvart bemerker at vedlegget i eposten var vanskelig å åpne. Godkjenning av
innkalling og dagsorden.
Sak 2, Valg av ordstyrer og referent
Erlend velges til referent og Jon Martin til ordstyrer ved akklamasjon.
Sak 3, Statutter og referat
• Rolf Sigvart bemerker at ”året” slutter 31. oktober.
• T-skjorter er flyttet til årets eventuelt da det ikke er trykket nye.
• Jon Martin fungerer nå som webmaster.
Sak 4, Årsmeldinger
• Steinar bemerker at gammeturen 28.-30. var kun en overnatting.
• Retting av tirs 26. april og 28. april. Tittel på møter.
• Yvonne bemerker at utkastelse fra festningen var at det var stengetid.
• Turen 1.-3. april var 2.-3. april.
• Rolf Sigvart bemerker at det ble gjort mye med fri:nett i juni.
• Yvonne mener at man må justere rapportene før de puttes inn i årsmeldingen.
• Jon Martin bemerker at det ble spilt Ludo under TOSSGiaden.
• Det internasjonale styret er 4-spannet.
Sak 5 og 6, Revidert regnskap og budsjett.
• Det er ønske fra salen at det er 2 regnskap og 2-3 budsjetter med i neste
årsmelding.
• Yvonne vektlegger at SiT Tapir ser på antall aktive studenter.
• Vi flytter en tusenlapp fra ”Diverse” til ”Møter/turer” i TSSG sitt budsjett, og
setter nota på.
• Revisor sier at neste hytteschæf må ordne regnskapet underveis, og ha regnskapet
klart i god tid til neste årsmøte.
• Det blir endringer i regnskapet til DB.
• DB sitt budsjett blir endret på.

•
•
•

Kommende styre får fullmakt av årsmøtet til å prioritere penger man får i
stud.sosiale midler.
Den økonomiske delen godkjennes.
Årlig kontoutskrift for Redd Barna trengs ikke da disse er uforholdsvis dyre.

Sak 7, Valg
Leder
Jon Martin
Styremedlem Trygve
Steinar
Erlend
Redaktør
Espen II
Hytteschæf Yvonne (gjennom valg)
Redd Barna Håvard
Revisor
Hilde
Visemor
Kjersti
Valgkomite Styremedlemmene
Sak 8, Innkomne saker
Sak 1: Vedtas ved akklamasjon
Sak 2: Prøvekjøres et år før det evt. kommer opp neste årsmøte.
Sak 9, Eventuelt
• Det blir en god diskusjon omkring møter og kvaliteten. Styret tar dette med seg
videre.
• Erlend er ansvarlig for 2 meter snø.
• Årsmøtet ber styret trykke opp det antallet t-skjorter de finner fornuftig.
• Jon Martin, webmaster, oppfordrer folk til å aktivt bruke nettsidene.
• Det er ønske om å få opp på nettsidene en kalender over når DB er utleid.
• Jon Martin fremmer synspunkter om at ”det akademiske kvarteret” bør avskaffes.
• Komité for feiring av TSSG:
• Hilde Lea Lein
Hilde jobber videre med dette.
• Flisjakker skal kjøpes av noen gamle TSSG-ere. Det er spørsmål om noen andre i
TSSG er interessert i dette.
• Styret utreder muligheter for nettbank.
Møtet hevet 23:57.

