Trondheim studentspeidergruppe TSSG
Referat fra årsmøte avholdt 12. November 2013 i S24 på Gløshuagen, Trondheim.
Møtet startet: litt over 18.15.
Tilstede:
Medlemmer: Andreas Øvstebø, Anne-Siri Borander, Johanne Linde, Astrid Kolind
Riemer, Tore Havsø Sæstad, Gudrun Sigfusdottir, Kristine Perander
Støttemedlemmer: Anne Rakstad Pettersen, Priska Hiller
Observatører: Erik Storaas, Amund Gjerde Gjendem(kom 19:12)
Vegar har frasagt seg stemmerett
Emil har overdratt stemmen til Gudrun.
Da er 8 av totalt 10 stemmeberettigede i salen. Årsmøtet er da også
vedtaksdyktig for vedtektsendringer.

Sak 1-13 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkent ved akklamasjon.

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:
Valgt:
Ordstyrer: Anne Rakstad Pettersen
Referenter: Anne-Siri Borander og Erik Storaas
Protokollunderskrivere: Gudrun Sigfusdottir og Astrid Kolind Riemer
Tellekorps: Priska Hiller og Anne Rakstad Pettersen
Alle godkjent ved akklamasjon.

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.
Forslaget godkjent ved akklamasjon med forbehold om:
• Feil som er funnet i fjorårets referat av protokollunderskrivere blir
rettet opp.

Sak 4-13: Årsmeldinger 2012-2013
Årsmelding TSSG 2012-2013
Kommentarer/diskjusjoner:
• Det ble tatt opp hvor ofte det ble avholdt to regulære møter på én uke.
Konklusjonen ble at med to med møter samme uke er vanskelig å få godt
oppmøte.
• Årsmøtet henstiller styret til å henge opp do-bilder i starten av året så det
blir stort utbytte av kort tid.
• Det presiseres at 30% av møtene har 4 eller færre medlemmer. 28% av
møtene har over 10 medlemmer. Altså kun 1/3 av møtene har ”normalt”
oppmøte. Henstiller neste styre til å gå gjennom hvilke møter som har få
deltakere og eventuelt ikke gjenomføre disse møtene.
• Oppfordrer styret til å legge inn meny fra bursdagsturen i rapporten fra
årsmøtet.
TSSGs årsmelding godkjent ved akklamasjon med forbeheold om:
• Antall oppmøtte på møter/turer blir rettet opp i slik at det som
står i årsmeldingen er det samme som det som står på nettsida.
Årsmelding Duddelibu 2012-2013
Kommentarer:
• I tillegg til det som står i årsmeldingen informerte schæf om at, i år har
schæfen vært oppom DB mellom hver utleie (de ganger det ikke har vært
TSSG-tur mellom to utleiehelger) og det har vært gjort 3 ganger.
• Sjæf ble berømmet for å ha god oversikt over antall overnattinger, og
hvilken type de ulike overnattingene var (medlem/NSF/ikke-medlem).
Duddelibus årsmelding godkjent ved akklamasjon.
Amund Gjerde Gjendem ankom salen 19:12. Da han kun var observatør
hadde dette ingen påvirkning på antall stemmeberettigede i salen.
Årsmelding Redd Barna 2012-2013
Redd barnas årsmelding ble godkjent ved akklamasjon med følgende
endringer:
• Stryke ”og GibGob” fra årsmelding

Årsmelding Vise versa
Kommentarer:
• Det ble informert om at det ble gjort en bestilliingskampanje av sangbøker
og t-skjorter like før landsleir i sommer.
• Det har også kommet en statstikk over t-skjortestørrelser og farger på alle
t-skjortene på lageret.
• Tidligere visemor Roar Hareland Bustad ble ringt i pausen å få klarlagt hvor
mange VV3/VV2 som er hos ham. Det ble derfor avventet med å godkjenne
denne årsmeldingen til etter at regnskap og budsjett var gjennomgått.
Årsmelding til Vise Versa ble godkjent ved akklamasjon med
avvskrivning av 4 bøker etter gjennomgang av sak 5 og 6.

Sak 5: Revidert regnskap 2012-2013 og sak 6: Budsjett
2013-2014
Regnskap og budsjett for TSSG
Kommenaterer til regnskapet:
• Det var feil i tallene for to av postene i regnskapet for 2011-2012. Posten
kontigenter skulle være på 1125,00kr og posten Adm. Utgifter skulle være
på 1304,41kr. Dette gav Sum inntekter på 4240,00kr, sum utgifter 5135,96
og resultat på -895,96kr.
Budsjettet ble diskutert.
Forslag (budsjett): Sette inn en fotnote i posten ”Adm. Utgifter” med føringer
på hvor mye man vil bruke på rekruttering.
Avstemning: For: 2 - Mot: 5 – Blanke 1. Forslaget nedstemt.
Forslag (budsjett): Sette ned posten ”møter/turer” fra 4000 til 3500kr.
Avstemning: For: 3 - Mot: 4 - Blank: 1. Forslaget nedstemt.
Tabellen på neste side viser Regnskap og budsjett for TSSG slik det ble vedtatt 1.

1 Alt skrevet i rødt er endringer gjort på årsmøtet.
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Regnskap og budsjett for Duddelibu
Kommentarer/diskjusjoner om budsjett
• Diskusjon om jubileum og om dette bør budsjetteres med.
Forslag (regnskap/budsjett): Endre ”sponsorinntekter SiT” til
”Sponsorinntekter og gaver”
Avstemning: For: 8. Enstemmig vedtatt.
Forslag 1 (budsjett): Sette ” Sponsormidler og gaver” til 3300kr så det blir
balanse i busjett – forslaget ble senere trukket.
Forslag 2 (budsjett): Sette ” Sponsormidler og gaver” til 5000kr så neste års
budsjett går med overskudd.
Forslag 3 (budsjett): Sette ” Sponsormidler og gaver” til 3333kr så neste års
budsjett går omtrent i null.
Avstemning: For forslag 2: 6 stemmer - For forslag 3: 1 stemme- Blank: 1 stemme
Avstemning for å endre posten ”Sponsormidler og gaver” til 5000: For: 7 - Mot: 0
- Blank:1. Forslaget vedtatt.
Senere da regnskap og budsjett ble godkjent var det med forbehold om
at Schæfen renskrev sine kommentarer og fikk disse med i
årsmøtepapirene før disse legges ut.

Tabellen under viser Regnskap og budsjett for Duddelibu slik det ble vedtatt 2.

Overnatting TSSG
Utleige
Sponsorinntekter og
gaver
Veddugnad og
vedlikehald

Budsjett 12/13
Rekneskap 12/13
Budsjett 13/14
Utgifte Inntekte
Inntekte
Utgifte Inntekte
r
r
Utgifter r
Sum
r
r
3500
0
4000
4000
3500
15000
0
16175
16175
15000
5000
4000

0
20513.4
6

1868.8

Husgeråd

3000

3507.55

358

Avgifter

8500

6299.63

0

Prosjekt
Kontor/adm
Diverse

10000
100

Sum

25600

23500

0

9772.75
0
138
200
104
84
40335.3
9 22685.8

0
-18644.
66 4000
-3149.5
5 3500
-6299.6
3 10200
-9772.7
5 4000
62
100
-20
-17649.
59 21800

Valg
Valgkomiteen informerer om verv som det ikke er noen innstilling til.
Pause i årsmøtet fra 20:20 til 20:40
Regnskap Redd Barna
Kommentarer:
• Sum utgifter skal være 1504, ikke 1500. Dermed skal også resultatet være
15kr.
Tabellen under viser Regnskap for Redd Barna slik det ble vedtatt 3.
Resultat nov 2012 - nov 2013
Pant
Renter
Veldedighetsfest og auksjon
Sum inntekter

Redd Barna
Adm. utgifter
2 Alt skrevet i rødt er endringer gjort på årsmøtet.
3 Alt skrevet i rødt er endringer gjort på årsmøtet.

5000

23500

Sum utgifter
Resultat
Regnskap Vise Versa
Ingen kommentarer
Regnskap for Vise Versa ble godkjent slik det var lagt fram.
Totalstatus TSSG
Kommentarer/diskusjon:
• Oppfordrer styret til å ta en vurdering til neste årsmøte om verdien av
Baddelibu og Duddelibu bør justeres forløpende og evt. å om man skal
avvskrive/godskrive innvesteringer.
• Saksopplysning: Verdien av DB ble sist justert i 2009.
Senere da totalsstatusen ble godtatt var det med avskriving av 4 VV3.
Revisors beretning 2012-2013 TSSG
Ingen kommentarer.

Sak 4-13: Årsmeldinger 2012-2013
Årsmelding Vise Versa
Årsmelding til Vise Versa ble godkjent ved akklamasjon med
avvskrivning av 4 bøker

Sak 5: Revidert regnskap 2012-2013 og sak 6: Budsjett
2013-2014
Alle regnskap godkjent ved akklamasjon med følgende endrnger:
• Rettelser til sammen fem beløp i TSSGs regnskap
• Kommentarer til Duddelibus regnskap renskrives i årsmeldingen
• Rettelser i til sammen 2 tall i Redd Barnas regnskap
Alle budsjetter godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:
• Endring av posten ”sponsorinntekter fra SiT” til ”Sponsormidler
og gaver” samt endre denne posten til 5000kr og dermed også
sum inntekter i Duddelibus budsjett.

Sak 7-13: Statuttendringer.

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 1: 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. – Forslaget senere trukket.
Forslag 2: 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. Støttemedlemmer som velges til styreverv får samme
rettigheter som medlemmer til og med neste årsmøte. – Forslaget senere
trukket.
Forslag 3: TSSG er en sammenslutning av speidere og andre interesserte under
høyere utdanning i Trondheim. Studerende i Trondheim, personer med verv i
styret og hytteschæfen 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: 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. Støttemedlemmer som velges til styreverv blir regulære
medlemmer til og med neste årsmøte.
Avstemning: For forslag 3: 4 stemmer - For forslag 4: 3 stemmer blank: 1 stemme
Avstemning for å endre §3 til teksten i forslag 3: Enstemmig vedtatt.
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 1: 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. – Forslaget ble senere trukket.
Forslag 2: Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av GibGob
speidergruppe. Dersom GibGob speidergruppe legges ned, 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, inntil TSSG gjenoppstår.
Avstemning for å endre §7 til teksten i forslag 2: enstemmig vedtatt.
Kommentar:
• Det ble nevnt at man bør vurdere om dette bør tinglyses som en heftelse
ved hyttene.

Sak 8: Informasjon fra styret
Styret ville forhøre seg om medlemmenes ønsker for vold & video. Gudrun
Sigfusdottir sa at hun kan ta møtet.
Styret informerer om nedleggelsen av ÅSSG.
Pause i TSSG sitt årsmøte fra ca 22 til 22:24

Sak 9: Valg.
Det var ikke sendt ut noen innstilling til valget.
Leder: Gudrun Sigfusdottir
3-4 Styremedlemmer: Anne-Siri Borander, Tore Havsø Sæstad, Johanne Linde,
Kristine Perander
Hytteschæf: Johanne Linde
Duddelibu-operatør: Tore Havsø Sæstad
Duddelibu-assistent: Anne Rakstad Pettersen
Redd Barna-mor: Erik Storaas(benket)
Visemor: Gudrun Sigfusdottir (benket)
Redaktør: Andreas Øvstebø(benket)
Revisor: Amund Gjerde Gjendem
Valgkomité: Andreas Øvstebø, Astrid Kolind Riemer, Gudrun Sigfusdottir, Kristine
Perander
Nettansvarlig: Tore Havsø Sæstad
Alle valgt ved akklamasjon.

Sak 10: Rekruttering
Denne saken ble vedtatt å ikke ta opp til diskusjon på grunn av tidsmangel.
Denne saken tas opp på et vanlig møøte senere.

Sak 11: Innkommende saker
Ingen innkommende saker.

Sak 12: Eventuelt.
Oppfordring om kake på hver eneste tur neste år siden DB er 50år. Oppfordrer alle som
arrangerer tur å sørge for dette. Gjelder også for for utleie.
Det etterlyses med initiativ på DB-tur. Oppfordrer alle til å ta mer ansvar og initiativ på turene
så ikke ansvaret faller til de samme hver gang som føler at de maser.
Emil benkes og velges enstemming som ansvarlig for 2m snø.
Forslag å endre tilbake til internettnettverket:
Avsteming: For: 2 – Mot: 4 – Blanke: 2. Forslaget nedstemt.
Årsmøtet ble hevet 22:41
Referenter
Erik Storaas og Anne-Siri Borander

Protokollunderskrivere
_______________________________________________________
Gudrun Sigfusdottir

_______________________________________________________
Astrid Kolind Riemer

