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L O V E R
l for

T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G
(Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949)

FORMÅL
§ 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet.

Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre
kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre
turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring av losji-

forhold i fjelltraktene,
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge

framkomsten,
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet,
d) ved fellesturer og møter for medlemmene,
e) ved andre tiltak som styret finner nyttige.

MEDLEMMER
§ 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer:

a) Årsbetalende medlemmer.
b) Livsvarige medlemmer.
c) Innbudte medlemmer.
d) Æresmedlemmer.

Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent
innen 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redu-
sert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har
betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen
måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsam-
lingen.

'•• Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et fond som styret forvalter.
Rentene disponeres av styret.

' ÆRESBEVISNINGER
; § 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret
jutnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livs-
yarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalfor-
samlingen.
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B e n y t t

D e m a v v å r e

t j e n e s t e r

B E R G E N S
P R I V A T B A N K

K o n t o r e r :

BERGEN — OSLO — HAUGESUND
FREDRIKSTAD — TRONDHEIM

SVOLVÆR — HARSTAD — SANDNES

l FORENINGENS LEDELSE
, :: i § 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av

Ifprmann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen,
iller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede.
l Formannens, evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

:;:;:| Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med § l, og av-
Ilgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de
llfepmitéer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger
|| Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannen oq ett
:;|styremedlems underskrift.

l ORDINÆR GENERALFORSAMLING
|| § 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april—15 mai
;|Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsej
;|:i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på
Invertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var inn-
;!ineldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler:
|i) Årsberetning for foregående kalenderår.
|i) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår
;j;3) Budsjett for året.
II) Valg på:
II a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er et medlem bare etter forslag
II fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 med-
m lemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort
II b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og ~3 styremedlem-
II mer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valt
|i fal formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden.
;| Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer

,£:;;> c) Lønnet revisor.
Il d) 2 kritiske revisorer.
II e) 2 medlemmer av yalg-komitéen. Det tredje medlem oppnevnes av styret.
II Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for
II samtlige valg unntagen valgkomite.
II Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning
Hl kan sløyfes for punkt c) til e), hvis minst halvparten av de tilstedeværende
:|| medlemmer tillater det.
||) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer
m) Forslag fra styret.
||) Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars
!!! Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak
|8V beslutninger i de saker som er nevnt i § § 7 og 8.
|| Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som
spe når tungert.

Il EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
ILll 6> StD°et lnl^alhr tjl eks'raordinær generalforsamling når det finner det
|i»0dvendig. På skriithg motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær
generalforsamling a innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til
¥:Stvret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling.

LOVENDRINGER
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, Vedtas på rødinær generalforsamlingSkriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars.
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OPPLØSNING
l § 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordi-

||ære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling
IllSjeiter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens
Kjiiidler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene
l|il en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening,
lunnen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen,
iii bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål.

Dillner og Støens handelsskole
Inneh.: DILLNER ~ HOLST - STØEN

Tidl. Myklands h.sk.
(Grunnl. 1908)

Kjøpmannsgaten 12
T R O N D H E I M

Ett-årig kurs med og uten språk beg. 1. sept.
Halv-årig kurs beg. 1. sept. og 10. jan.
Ett-årig aftenkurs beg. 4. sept.
Kurser i stenografi og maskinskrivning.

Be om skolens plan. Den sendes fritt.
Telef. 23 704.

GRAÅKALBANEN
gir lett adkomst til sportsterrenget.
Avgang !/4 før og Ve over hele time.

Større trafikkdager hvert kvarter.
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*7 •/^Ja peiun

på det «Det gode hjørne» når gardei oben
og utstyret skal fornyes.

Dresser, frakker, kapper, skjorter,
undertøy, etc.

Sports-, turn- og idrettsutstyr.

er åtort

å *J-.)et aoae hp )} aoae ørne

OLAVTRYGV
6ATE29.

Olav Tryggvassons gt. 29, Trondheim
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F O T O K O N K U R R A N S E N 1 9 5 8

Deltakelsen i konkurransen var meget god. Det ble innlevert
ca. 60 bilder av vekslende kvalitet. De fleste hadde fortapt

seg i for store utnitt av terrenget — det skal meget til for å gi en
god skildring av naturen. Som regel vil motivet når det kommer på
papiret, gi et svakere inntrykk enn opplevelsen i øyeblikket. Derfor
er de premierte bilder u t s n i t t av naturen.

1. pr. «PÅSKE VED KYSTEN», hr. Knut Carson, T.K.K. Bildet
har meget god stemning og dybdevirkning, og er teknisk
førsteklasses. Den svarte forgrunnen samler det hele, og
danner en naturlig ramme. Solspillet leder blikket mot den
sentrale del av bildet.

2. pr. «LARUS CANUS», hr. Edgar H. Nilsen, T. K. K. Dette
er også et teknisk førsteklasses bilde, bortsett fra at fuglens
hode og hals virker for flat, og at halens ytterste del er
kuttet. Bildet forteller en historie, og bakgrunnen støtter
godt opp om hovedmotivet.

3. pr. «FALLEN KVINNE», hr. Kåre Halse, T.K.K. Et friskt
genrebilde. Det er liv i sneen, modellen er godt plasert; men
en noe roligere bakgrunn ville ha høynet bildets kvalitet.
Morsom tittel.

Dessuten er innkjøpt to bilder: «Aangaardsvatnet» og «Seter ved
Gjevilvatnet», begge av hr. Asbjørn Andreassen, Løkken Verk.
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Kt/aUtetiproaiAKt fra veraeni elaåte

DE HVILER MENS DE BILER

Velg Mercedes for økonomisk transport

BEDRE BIL - FLERE MIL

Forhandler:

A/S MOTOR-TRADE
Kjøpmannsgt. 12 - Telefon 24787

Generalagent:

FRITHJOF ANDERSSEN
T R O N D H E I M

11 Trondhjems Turistforening takker for deltakelsen. Det er hygge-
lllig å se den interesse som blir vist foreningen, og vi ønsker vel møtt

imed kamera i tiden fremover — og til neste års konkurranse.
Juryen har bestått av: Svein Lian, T.K.K, (viseformann), Helge

Foss, Herbert Helgesen og Magne Haave.

Trondheim i oktober 1958,

Bensin

Petroleum

Traktorbrensel

Gassolje

Fyringsoljer

Smøreoljer

Morsk Brændselolje A/s

Nordenfjeldske Tekstil A/s /
Kjøpmannsgata 46
T R O N D H E I M

M A N U F A K T U R E N G R O S
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