Referat for årsmøtet i TSSG 11.11.2010
Holdt i pauserom 4.etg. E-blokk, Realfagsbygget.
Tilstede:
Amund Gjerde Gjendem, Andreas Hveding Øvstebø, Anne Rakstad Pettersen, Anne-Siri
Borander, Camilla Aabaken, Eystein Jahnsen, Geir Ekeland Bartz-Johannessen, Gudrun
Sigfusdottir, Helge Christopher Harstad Bakken, Ingeborg Brochman Engh, Jens Petter Dyrnes
Gjerp, Jonathan S. Bourne, Karsten Dons, Kristine Perander, Priska Helene Hiller, Roar
Hareland Bustad, Stine Karlsen, Thomas Due Hestnes, Tore Havsø Sæstad, Trine Aabakken,
Vegar Evenrud og Venke Borander
22 stemmeberetige i salen og 1 observatør (Håvard Otto)
Frasagt seg stemmerett:
Espen Berg
Espen Dyrnes Gjerp
Ole Jacob Eldrup
Steinar Hagen
Tone Hotvedt
Møtestart: 18:18

Sak 1-10 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling godkjent ved akklamasjon.
Dagsorden godkjent ved akklamasjon.

Sak 2-10 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Ordstyrer: Geir
Referenter: Gudrun og Kristine
Tellekorps: Helge og Ingeborg
Forslag godkjent ved akklamasjon

Sak 3-10 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte
Styret oppfordret til å lese saken i forkant av møtet og det ble gjort. Ingen kommentarer.
Godkjent ved akklamasjon

Sak 4-10 Årsmeldinger 09/10
Årsmelding TSSG:
Den ble gjennomgått, kommentert og godkjent ved akkalamasjon.

Årsmelding Duddelibu:
Hytteschæf kommenterte årsmeldingen og den ble godkjent ved akkla
masjon.
Årsmelding Vise Versa:
Tallet for antall bøker solgt på db må endres til 5 solgte bøker på db. Diskusjon om at det hadde
vært to visemøter og ikke bare ett. Visemor vil ha det siste møtet i neste årsmelding.
Godkjent ved akklamasjon.
Årsmelding Redd Barna:
Kun positive kommentarer og håp om at veldedighetsfesten blir en tradisjon. Godkjent ved
akklamasjon.

Sak 5-10: Revidert regnskap 09/10
Regnskapene ble godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:
Regnskap TSSG:
- Det settes inn en fotnote om at diverseposten er for kjøkkenet.
Det ble stemt om fotnote for at TSSG-nytt var gratis, den ble nedstemt med:
For:
4
Blank: 5
Mot: 11
Regnskap Duddelibu:
- Det blir satt inn en fotnote for at diverse er sponsing til ovn.
- I budsjett for DB 09/10 skal det stå 10000 i utgifter og derfor 22600 i sum.
Regnskap Vise Versa:
- Bøker på DB skal endres til 35.
- Solgte t-skjorter endres fra +2 til -2, de fire gamle t-skjortene gis vekk.
- 5 solgte bøker på DB.
- Summer endres i forhold til dette.
Regnskap Redd Barna:
- Vi bruker regnskapet som Tore har levert til styret.

Sak 6-10: Budsjett 10/11
Budsjettene ble godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:
Budsjett TSSG:
- Økning av utgifter møter/turer med 1500 kr. til 4500 kr.
For: 14

-

Endring i utleie og utstyr under inntekter: øke med 1500 kr. til 2000 kr.
For: 10
Blank: 3
Mot: 5
Vedtatt på tross av manglende stemmer.

Budsjett Duddelibu:
- Husgeråd økes med 1000 kr. til 3000 kr.
- Prosjekter økes med 5000 kr. til 25000 kr.

Sak 7-10: Statuttendring - §3 Medlemmer
Anne informerer om grunnen til endringer slik som det står i årsmeldingen.
Det ble gitt informasjon og saksopplysning.
Det kom inn fire motforslag til styrets orginalforslag. Styret trakk sitt forslag og Helge trakk sitt
motforslag.
Forslag 1: fra styret – trukket
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende medlemmer får status som støttemedlemmer, og kan etter
godkjennelse av styret være med på TSSGs aktiviteter.
Motforslag 1: fra Vegar Evenrud:
TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i Trondheim. Andre
interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret. Tidligere og ikke-aktive medlemmer kan
løse støttemedlemskap.
For: 1
Motforslag 2: fra Camilla og Priska:
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende kan få status som støttemedlemmer, og kan etter godkjennelse av
styret være med på TSSGs aktiviteter.
Dette er styrets innstilling.
For: 11
Motforslag 3: fra Karsten
TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studerende får status som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke
stemmerett og har kun mulighet til å være med på TSSGs aktiviteter etter styrets godkjennelse.
For: 8
Motforslag 4: fra Helge - trukket

TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under høyere utdannelse i
Trondheim. Ikke-studenterende får betegnelsen støttemedlem, og har like rettigheter som
medlemmer.
Endring til motforslag 2:
For: 18
Blank: 0
Mot: 2

Sak 8-10: Valg
1. Leder: Karsten Dons
2. Styremedlemmer:
a. Anne-Siri Borander
b. Geir Ekeland Bartz-Johannessen
c. Gudrun Sigfusdottir
d. Tore Havsø Sæstad

Skriftlig valg, 2 kandidater

Alle valgt ved akklamasjon

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

Valgt ved akklamasjon

6. Visemor: Roar Hareland Bustad

Valgt ved akklamasjon

7. Redaktør:

Ingen valgt

8. Revisor: Amund Gjerde Gjendem

Valgt ved akklamasjon

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

Alle valgt ved akklamasjon

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

Begge valgt ved akklamasjon

Sak 9-10: Innkomne saker
Statuttendring fra Anne (se årsmelding 09/10):
Anne kommenterer at hun ikke ønsker at gamle profilartiklene skal forkastes, men at vi bruker
opp det vi har på lager og endrer annet.
For: 17
Blank: 0

Mot:

2

Vi stemte også om det skulle være stor eller liten S i studentspeidergruppe:
For stor: 1
For liten:16
Blank: 2
Forslag fra Vegar (se årsmelding 09/10):
Vegard vil fjerne Touring Team fra TSSG-logoen. Dette vil ikke påvirke dagens profilartikler.
For: 17
Blank: 2
Mot: 0

Sak 10-10: Eventuelt
Påkjennelse til Karsten:
Styret gav Karsten en påkjennelse for kjøkkenprosjektet og han fikk diplom og attest.
Oppfordringer til neste styre:
Flinkere til å planlegge ting som koster penger og at de blir dekket av tssg. Det er en del ting vi
tror vi ikke kan gjøre, fordi det er for dyrt.
Flere turer. Det er bedre at man må avlyse en tur, en at vi har mer spontanturer.
Ha færre møter, slik at flere kommer på de møtene som vi holder. F.eks. bare møter på
tirsdager. Prøve å øke friluftsliv.
Ansvarlig for 2 meter snø:
Roar ble valgt ved akklamasjon.
Logo:
Det oppfordres til oppfølging av sak fra forrige årsmøte. Styret tar ansvar.
Arkivet:
Styret oppfordres til å se på arkivet.
Møtet hevet: 22:11.

