Årsmøte 2006
Oppmøte:

Trygve, Jon Martin, Steinar, Kjersti II, Tone II, Petter, Siri
III, Camilla, Martin, Espen II, Thomas, Miriam, Siri,
Ingrid, Jan Kristian, Helge, Erlend, Håvard, Ole Jakob og
Christian.

Sak 1, Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent ved aklamasjon, ingen innvendinger.

Sak 2, Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer:

Jon Martin Harstad Bakken

Referent:

Erlend Klakegg Bergheim

Valgt ved aklamasjon.

Sak 3, Gjennomgang av statutter og referat
Ingrid påpeker at statuttene for personvalg åpner for hemmelig valg hvis
det ønsker fra salen og tvunget hemmelig valg om det er flere kandidater.

Sak 4, Gjennomgang av årsmeldingen


Det var under turen til DB den 10.-12. mars (egentlig vinter-5-kamp)
at komposthaugen brant og vann smakte parafin.



Veddugnaden 28.-30. april skulle egentlig vart til mandag 1. mai.



På sykkelmøtet 25. april var det i hovedsak sykler som ble vasket,
ikke nødvendigvis TSSGere.



På tampen av Ost & Vin-møtet den 3. oktober stod gjesten for en
runde karaoke på tampen.



Under Fodue & Rødsprit-møtet den 24. oktober var det (utrolig nok)
ingen branntilløp.



Ingrid bemerker at det er mange trykkleifer.



Jon Martin minner om at neste Kugler & Kægler blir K&K-møte
nummer 100.



Til tross for meget blank årsmelding for Ludoklubben SEX har det
vært noe spilling av ludo på Duddelibu den siste tiden.

Sak 5, Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 6, Gjennomgang av budsjett


Det skulle stått en notis om at pengene fra SiT blir overført i sin
helhet til Duddelibu.



Ingrid foreslår å legge ”Gaver” til blant postene i TSSG sitt regnskap/
budsjett.



Erlend foreslår å fjerne ”Annonser” fra postene i TSSG sitt regnskap/
budsjett.



Det skal være overført penger for mer enn 11 t-skjorter.



Ingrid påpeker at man i Duddelibu sitt regnskap ikke kan se hva som
betales

i

forsikring.

Det

etterlyses

generelt

flere

detaljer

i

regnskapet til Duddelibu.

Sak 7, Diskusjon rundt TSSG-Nytt
Vi har en diskusjon, og det later ikke til å være noen ildsjeler i salen. Det
diskuteres om evt. flytting til nettsidene og evt. andre måter å gjøre ting
på. Man velger å la TSSG-Nytt sove til neste årsmøte.

Sak 8, Valg
Leder:

Trygve Helgerud

Styret:

Jon Martin Harstad Bakken, Erlend Klakegg Bergheim,
Siri Almenning Stenhaug, Camilla Aabakken (valg)

Hytteschæf:

Jan Kristian Borgen (valg)

Redd Barna-mor:

Håvard Otto

Revisor:

Styret får fullmakt til å finne revisor

Visemor:

Ingrid Skistad og Helge C. Harstad Bakken

Valgkomité:

Håvard Otto, Steinar Hagen, Tone Gangstad

Ingrid påpeker at drammensere gjør en god jobb i TSSG.

Sak 9, Innkomne saker
Opprettelse av en hyttekomité
Hytteschæf stiller seg positiv til forslaget. Årsmøtet vedtar å kjøre
prøveordning til neste årsmøte. Helge og Håvard (gjennom valg) blir med i
denne omgang.
Hytteschæf fremmer forslag til endring av statutter til neste årsmøte
dersom man ønsker dette som permanent ordning.

Sak 10, Eventuelt


Det orienteres kort om hvilke tanker som er ute og går rundt TSSG
og KFUK-KFUM. Det blir en liten diskusjon rundt dette.



Ingrid ønsker å føre opp på vårens terminliste at hun skal ha
kulturmøte den 6. eller 7. mars.



Thomas foreslår Risk-turnering, og er villig til å arrangere.



16.-18. mars har Nedre Buskerud krets snøhuletur, og det er
interesse for at TSSG skal arrangere snøhuletur.



Styret bes undersøke muligheter for ølskole hos Dahls sammen med
linjeforening for kjemi eller informatikk.



Erlend er ansvarlig for 2 meter snø på Duddelibu på bursdagsturen.



Årsmøtet ber styret registrere TSSG i Brønnøysundregistrene.



Idéen om å lage wiki blir tatt godt imot, og styret får ansvar for
dette.



I orienteringen om valg av telt kommer det frem at årsmøtet stiller
seg mest positiv til lavvo.



Det kommer kritikk til hvordan årsmøtet er organisert. Styret bes ta
dette til etterretning til neste årsmøte.

Henstilling
Årsmøtet ber komande styre utarbeida løysingar for å flytta papiravisa
(TSSG-Nytt ref.) over til nettsidene. (Håvard)
Årsmøtet henstiller styret og valkomitéen for å ha ordstyrer som ikkje er
med i styret på neste årsmøte i 2007. (Håvard)
Møtet hevet: 22:53

