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TRONDHJEMS TURISTFORENING
Vedtatt i generalforsamling den 16de desemiber 1887.

§ 1. Foreningens nærmeste formål er å vekke sansen for og befor-
dre turistlivet.

§ 2. Dette «søkes fornemmelig nådd ved:
a. å fremme og behageliggjøre turdstlfarten i de egne, de<r ligger innen-

for turistforeningens .selvvalgte grenser.,
b. å vekke forøket opmerksoimhet for allerede kjente severdige punkter

og ruter, og å henlede opmerksomlheten på nye sådanne.
c. å istandbrlnge nye og utbedre elldre tilgange til utsiktspunkter, å an-

vise de smukkeste og bekvemimeste veier samt å engagere faste førere
på vanskelige steder.

d. å utgi niøiaktige 'beskrivelser av ruter og trakter, anlbefalelsesvexdige
ved sin naturskjønnhet.

e, å .arbeide for adgang til faste kvarterer ((fjellstuer på ensomme og
luveisomme fjelloverganger) og skyssbetfordring i størst mulig utstrek-
ning.

f. å få overenskomst i størst miulig utstrekning over rimelige takster,
g. å utgi karter over (foreningens virketerritorruim.
h. å vekike opmerksomlheten såvel henhjemme som i utlandet for våre

trakter ved å sende foreningens eventuelle skrifter til reisetidsskrifter,
reisebyråer og forskjellige sportsklubber.,
§ S. Den årlige medlemskontingent er 5 — fem — kroner. Den, der

betaler 60 — seksti1) — krone? eirgang for alle, blir livsvarig medlem av
foreningen. Utmeldelser må skie til kassereren innen årets utgang... De
medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2 år, kan av bestyrelsen
utslettes av foreningens medlemsliste2). Foreningens medlemmer erholder
gratis de av foreningen utgivne skrifter, dog ikke reisehåndbøker3).

§ 4. Foreningens anliggender ledes og dens midler disponeres av en
bestyrelse på 5 — fem — medlemmer. Den har sitt sete i Trondhjem.
Dens medlemmer velger .selv sin formann og deler forretningerne meljem
sig. Styret bemyndiges til å ansette forretningsfører (for foreningen4).,
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§ 5. Senest innen utgangen av april måned5) hvert år avholdes den
årlige generalforsamling i hvilken fremlegges:
a Bestyrelsene innberetning for foregående år og revidert regnskap,

hvilket desideres av generalforsamlingen,
b. Bestyrelsene forslag til biudgett for det kommende år.
c. Foreliggende .forslag vedkommende foreningens statutter eller dens

viriksomlhet, ledsaget av bestyrelsens (betenkning.
'Generalforsamlingen 'fatter beslutning med simpel pluralitet, med min-

dre det gjelder 'forandring :i statuttene; isåifall kreves der to tredjedels
pluralitet. Ingen ikan avgi stemme tuten å lia erlagt 'kontingent for sist
forløpne" åer.

§ 6. Gencralforsamillngen velger .bestyrelse med tre suppleanter samt
to revisorer. Revisorene velges for ett år ad gangen, mens der av be-
styrelsene .medlemmer uttirær hvert år skiftevis tre og to første gang
after loddtrekning.

§ 7. Forslag til forandring i statuttene kam i regelen kun avgjøres av
den årlige generalforsamling -og må være innsendt til 'bestyrelsen innen
utgangen av desemiber måned.

Forslagene bekjentgjøres i forbindelse med generalforsamlingens inn-
kallelse med .minst l måneds varsel. ;

Dag sikal der, når bestyrelsen- finner det nødvendig eller ,det (forlanges
av minst 3ft -r- tretti — medlemmer, avholdes ekstraordinær generalforsam-
ling, hvor dog kun kan .behandles de forslag, der er sendt:til bestyrelsen
forinnen denne generalforsamlings innkallelse. Til ekstraordinær general-
forsamling kan varsles innen 14 —r (fjorten — dager.

§ 8. Bestyrelsen kan o.pnevne til seresmedlemmer de menn eller kvin-
ner, der i særlig grad har gjort såg fortjent av foreningen. Om sådan
opnevnelse gir bestyrelsen meddelelse til generalforsamlingen.

*) Forandret ved ekstraordinær generalforsamlings beslutning av 25de
november 1920.

2) Denne passus blev tilføiet ved generalforsamlingens beslutning av
Elte mars 1898.

3) Tillegget «dog ikike reisettiåiidibøkeæ» tilføiet ved generalforsamlin-
gens 'beslutning av 21de november 1917. . •

*) Forandret ved generalforsamlingens beslutning av 29de april 1921.
5) Tidligere: mars måned. Forandringen vedtatt ved generalforsam-

lingens beslutning av 21de november 1917.


