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
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.
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
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.
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
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
2. Styremedlemmer:
a. Anne-Siri Borander
b. Anniken Eliassen
c. Erik Storaas
d. Kristine Perander
3. Hytteschæf:
Eystein Jahnsen
4. Hyttekomité:
a. DO II: Johanne Birgitte Linde
b. DASS: Karsten Dons og Stephan Heinrich

Valgt ved akklamasjon
Alle valgt ved akklamasjon

Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon
Begge valgt ved akklamasjon

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:
a. Karsten Dons
b. Gudrun Sigfusdottir
c. Venke Borander

Alle valgt ved akklamasjon

9. Internettnettverket
a. Tore Havsø Sæstad
b. Johanne Birgitte Linde
c. Kristine Perander

Alle valgt ved akklamasjon

10. Utnevnelse av 50-års jubileumskommité:
a. Ingeborg Brockman Engh
b. Camilla Aabakken
c. Rolf Sigvart Lea Lein

Støttes ved akklamasjon

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

