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1. Oversikt over foreningens 
 hedrede, tillitsvalgte og ansatte

VÅRE HEDREDE 

ÆRESMEDLEMMER:

1907 Carl Schulz 1957 Reidar Jørgensen
1920 Axel Sommerfeldt 1967 Magne Asbj. Haave
1922 Olaf Grilstad 1967 Eivind Kierulf
1924 Cecil Wdm. Slingsby 1975 Astrid Olsen
1935 Fridthjov Brun 1977 Rolf Høyem
1935 Ludvig Sivertsen 1987 Frants-G. Mørch
1947 Roar Tønseth sen. 1998 Gustav Lien
1953 Arne Falkanger 2000 Ivar Maske

INNEHAVERE AV HEDERSTEGN: 
REINROSA MED GULL EIKEKRANS.

1927 Anne Aae 1969 Rolf Høyem
1935 Ludvig Sivertsen 1970 Magnhild Lereggen
1939 Olav Jensen 1970 Tor Johansen
1947 Anders P. Stordalsvold 1974 Fritz Christensen
1947 Thor Tharum 1976 Toralf Lyng
1947 Hilmar Nilsen 1978 Franck Rindal
1947 Roar Tønseth 1979 Erik Hansen
1947 Ragnhild Lien 1980 Frants-G. Mørch
1949 Astri Mittet Angermann 1984 Gustav Lien
1953 Arne Falkanger 1984 Teodor Brandfjell
1954 Edvard Løchen 1985 Anne-Mari Bergquist
1954 Andreas Backer 1987 Jorun Svingen
1957 Finn Kleven 1987 Ingvild Flåteplass
1957 Erling Nielsen 1987 Thor Risan
1957 Gunnar Raabe 1987 Toralv Aune
1957 Kirsten Haave 1987 Ivar Maske
1957 Ola Hilmo 1987 Per A. Strickert
1957 Reidar Jørgensen 1987 Claus Helberg
1959 Magne Haave 1988 Karl H. Brox
1962 Martine Unsgård 1990 Johan Bolme
1962 Olga Reitan 1991 Kristine Furan
1962 Hjørdis Mørkved 1993 Jorun Thomasgård
1962 Gunnar Birkeland 1994 Olav Gjærevoll
1962 Trygve Kristiansen 1994 Anne Britt Wavold
1962 Per Vinje 1996 Sven Kolstad
1962 Helge Foss 1996 Roar Nålsund
1967 Astrid Olsen 1998 Erik Stabell
1967 Magna Kjelland 1999 Arne Vaslag
1967 Bjarne Eriksen 2000 Sverre Kirksæther

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:

1920 Jørgen B. Lysholm 1962 Per Hilmo
1927 Effe Magnusson 1967 Svein Grøtte
1957 Halvard Lilleevjen 1979 Nils M. Vaagland
1957 Modolf Moen 1982 Inga Stokke
1962 Ragnhild Næssmo 1985 Johan Bolme
1962 Asbjørn Clausen 2000 Sigrid Gulbrandsen
1962 Th. Solem 2000 Sigrid Nerbu

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2000 

STYRET:
Formann Erik-M. Braathen, nestformann Randi Wiggen, 
Eva Austvik, Jan Hofstad, Jan Fredrik Kvendbø, Ragnvald 
Larsen, Sissel Wedervang Mathiesen, og Kristian Tøndel.

ARBEIDSUTVALG:
Erik-M. Braathen, Jan Fredrik Kvendbø og Randi Wiggen.

RÅDET:
Ordfører Karl H. Brox, Arnt Frøseth, Alf Gunnes, Torild 
Hage, Vigdis Heimly, Gunn Kari Kvaal Hygen, Sven 
Kolstad, Gustav Lien, Jarle Malvik, Liv Sandven, Erik 
Stabell og Kristin Svendsen.
DESISORER:
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Schulzhytta Gunvor og Mons Flønes
Trollheimshytta Sigrid Nerbu og Margunn Koksæther

ADMINISTRASJON:
Foreningens daglige drift har i 2000 vært ivaretatt av 
administrasjonen med Torgeir Gunleiksrud som daglig leder, 
nestleder/regnskapsfører Knut Balstad, sekretær Anne M. 
Eilertsen, 1. kontorfullmektig Lillian Svingen og informa-
sjons- og markedssjef Jonny Remmereit.
Sivilarbeider Andreas Lørum var engasjert hele året, mens 
Kim Andre Arnesen ble engasjert som ny sivilarbeider fra 
november.

2. Medlemstall og 
 medlemskontingent 2000

 2000 1999 1998 1997

Hoved- 6.583 6.345 6.231 6.143
medlemmer
Husstands- 2.513 2.554 2.575 2.660
medlemmer
Ungdoms- 875 793 613 775
medl. 15-25 år
Honnørmedl.  726 703 679 647
over 67 år 
Barnas Turlag  764 118
medl. tom. 14 år   
Livsvarige 493 539 535 488

Sum 11.954 11.052 10.633 10.703

Hovedmedlem 350,-
Husstandsmedlem 170,-
Honnørmedl. fom. 67 år 190,-
Ungdomsmedl., 15 - 25 år 170,-
Barnemedlem, tom 14 år 40,-
Livsvarig medlem 5.250,-

3. Generalforsamling 2000

REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS 
GENERALFORSAMLING 15. MAI 2000

Den 113. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i 
Kunstindustrimuseet den 15. mai 2000 kl. 19.00. Møtet ble 
åpnet av styrets formann, Erik-Martin Braathen, som ønsket 
velkommen. Han opplyste at generalforsamlinga har vært 
annonsert i Adresseavisen innen den fristen lovene 
foreskriver og at sakspapirene har vært utlagt på forenin-
gens kontor fra 2. mai.

Formannen foreslo Sverre Kirksæther og Ivar Sollie til å 
skrive under protokollen, Ruth Reitan og Magne Flack som 
tellekorps og Gustav Lien til møteleder, og disse ble valgt.
Torgeir Gunleiksrud og Knut Balstad ble valgt til referenter.

Formannen overlot så ordet til møteleder, Gustav Lien.
Møtelederen opplyste at det var 45 stemmeberettigede og 2 
uten stemmerett i salen. Videre viste han til dagsorden som 
står i TTs vedtekter.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga 
behandler.

Sak 1 Årsberetning for 1999
Møtelederen gikk gjennom årsberetninga kapittel for kapit-
tel. Punkt som ble spesielt kommentert var det økende antall 
medlemmer, styrets beretning, kontorsituasjonen i TTs 
lokaler og avsnittet om byggekomiteen. Braathen gjorde 
rede for endringer i styret for Klingenbergs gave.
Årsberetninga er behandlet av rådet og daglig leder, Torgeir 
Gunleiksrud, refererte rådets vedtak som anbefalte den god-
kjent av generalforsamlinga.
Vedtak: Årsberetninga ble enstemmig godkjent 
 av generalforsamlinga.

Sak 2 Revidert regnskap for 1999
Knut Balstad presenterte resultatregnskapet med noter og 
øvrige kommentarer for 1999 samt årsoppgjørsdisposisjoner. 
Revisor, Stein Erik Sæther, gjennomgikk revisjons-
beretningen. Møteleder opplyste at regnskapet er behandlet 
av rådet som anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak:
Regnskapet for 1999 ble enstemmig godkjent av general-
forsamlinga.

Sak 3 Rapport fra desisorene
Desisor Ivar Sollie leste opp desisorenes beretning.

Sak 4 Budsjett for 2000
Daglig leder gikk gjennom budsjettet for 2000 med buds-
jettforutsetninger. Det ble stilt spørsmål om ikke deler av 
overskuddet kunne bli brukt til å øke lønnsposten til sentrale 
personer på hyttene ytterligere. Daglig leder redegjorde for 
lønnsutviklingen hos vertinnene de siste 5 årene, som viser 
en økning på mellom 50 og 55% inklusiv innføringen av 
bonus. Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av 
rådet som anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak: Budsjettet for 2000 ble godkjent mot en stemme  
 av generalforsamlinga.
Møteleder gjorde oppmerksom på styrets foreløpige budsjett 
for 2001.

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende og 
livsvarige medlemmer
Formannen gikk gjennom styrets forslag til 
kontingentsatser for 2001:
Hovedmedlem 365,- 15,- økning fra 2000
Husstandsmedlem 180,- 10,- økning fra 2000
Honnørmedl., fom. 67 år 195,- 5,- økning fra 2000
Ungdomsmedl. 15-25 år 175,- 5,- økning fra 2000
Barnemedl., tom 14 år 40,- ingen økning fra 2000
Livsvarig medlem 5.475,- 15 x hovedmedl.kont.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor TT har en større 
husstandsmedlemskontingent enn DNT. Formannen redeg-
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Roar Rønning og Ivar Sollie.

REVISOR:
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther

TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER

TILSYN:
Dindalshytta Liv Grimsmo
Gjevilvasshytta Erling Ishol
Græslihytta Harald Græsli
Jøldalshytta Nils Flå og Klaus Grendal
Kjølihytta Asbjørn Rotvold
Nedalshytta Arvid Aas
Orkelsjøhytta Ola Røtvei
Ramsjøhytta 
Schulzhytta Georg Trondseth
Storerikvollen Thor Risan
Trollheimshytta Morten Halgunset

BARNAS TURLAG:
Leder Emil Pedersen, Vigdis Heimly, Jonny Remmereit, 
Kathrin Wråli og Randi Wiggen styrets repr.

BRANNVERNKOMITE:
Arve Haugan
Sven Kolstad

BYGGEKOMITE:
Leder Jan Fredrik Kvendbø, Erik-Martin Braathen, Torgeir 
Gunleiksrud (sekr.), Erik Stabell og Kristian Tøndel

EIENDOMSFORVALTNING:
Torgeir Gunleiksrud, Tore Mo og Randi Wiggen

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE:
Leder Sissel W. Mathisen, Anne Karin Braathen, Anne 
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen og 
Randi Wiggen.

NATURVERNKOMITEEN:
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang 
Mathiesen og Nils Røv

PR-KOMITE:
Kjell Ivar Aune, Ragnvald Larsen og Jonny Remmereit

RUTE- OG KARTKOMITEEN:
Leder Jan Hofstad, Knut Balstad (sekr.), Arnfinn Fiske og 
Magne Krosby.

RUTEINSPEKTØR:
Sylan: Tore Kværnmo
Trollheimen: Arne Vaslag

TURKOMITE:
Leder Eva Austvik, Jan Hofstad, Reidun Okkenhaug, Karl 
Sellgren, Lillian Svingen (sekr.), Ola Magne Sæther og 
Sigmund Sørgjerd.
TTF

Leder Tore Stendahl, Barbro Karlsson, Thor-Aage Heiberg, 
Bjørn Sundfær, Kirsti Vatn og Anders Østman

TTU
Leder Ingvild Ryggen Carstens, Elin Rømo Grande, 
Ragnhild Grav, Kristin Øye Løkås, Bjørn Sætnan/Håkon 
Iversen og Anders Græsli Øiaas

VETERANAN
Leder Ruth Reitan fram til høsten senere Ivar Maske, Hans 
Engan, Magne Flack, Olaf Giæver, Sven Kolstad og Randi 
Wiggen styrets repr.

VALGKOMITE:
Leder Trond Gilde, Halfdan Carstens og Eva Austvik 
(styrets repr.).

ÅRBOKKOMITE:
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit, Maria 
Sand, Mari Lise Sjong og Erik Stabell.

FALKANGERS FOND:
Leder Erik-M. Braathen, Jorun Svingen og TTU repr.

FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE:
Leder Terje Tapper, Karl H. Brox og Fredrik Kleven.

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder Trond Ekker, Erik-Martin Braathen, Karl H. Brox og 
Ivar Sollie.

PUBLIKASJONSFONDET:
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Ivar Sollie.

SYLANGRUPPA:
TTs representant Knut Balstad, Torgeir Gunleiksrud (varam-
edlem).

ANDRE UTVALG
DNT:
Landsstyret Ragnvald Larsen
Barne- og familieutvalget: Jonny Remmereit
Naturvernkomiteen: Erik Stabell og 
 Ragnvald Larsen
Strategiutvalg Torgeir Gunleiksrud

DNT-U:
Valgkomiteen: Are Løseth
Naturvernutvalget: Ragnvald Larsen

ANSATTE

VERTSKAP: 
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2000:
Gjevilvasshytta Sigrid Gulbrandsen, Solfrid Trøen 
 og Randi Torve
Jøldalshytta Inga Flatmo og Marit Evjen 
Nedalshytta Elsa Smith og Kristine Furan
Storerikvollen Sigrid Gulbrandsen og Mari Mæhlen
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I tillegg har AU hatt 2 møter samt noen ekstraordinære 
møter knyttet til nåværende daglig leders ønske om 
nedtrapping. Styret har behandlet 44 ordinære saker og en 
rekke referatsaker.

Av spesielt viktige saker eller engasjementer vil 
styret nevne:
•	 Oppfølging	og	sluttføring	av	arbeidskonflikt	med	en
 tidligere vertinne på Gjevilvasshytta. Dette ble en 
 omfattende og vanskelig sak både økonomisk og 
 arbeidsmessig. Saken overskygget i perioder andre 
 sentrale arbeidsoppgaver i TT. I ettertid har saken ført 
 til endringer av visse rutiner i forbindelse med ansettelse
 og oppfølging av nyansatte.
•	 Etablering	av	nye	kontorlokaler	for	TT	i	Sandgata	30	fra	
 årsskiftet 00/01
•	 Regnskapsoppfølging	og	budsjettarbeid,	herunder	
 oppfølging av desisorenes kritiske bemerkninger om
  økonomisk styring og kontroll
•	 Internkontroll	og	forebyggende	brannvernarbeid	på	
 hyttene, spesielt oppfølging etter brannsyn på 
 Storerikvollen og Nedalshytta
•	 Planlegging	og	gjennomføring	av	større	byggesaker,	
 spesielt på Kjølihytta og på Storerikvollen
•	 Videreutvikling	av	TTs	hjemmesider	på	nettet
•	 Etablering	av	egen	Veterangruppe
•	 Opptrapping	av	tilbudet	til	barnefamilier	samt	utdanning	
 av aktivitetsledere for "Barnas Turlag"
•	 Forvaltning	av	friluftsområdene	i	Trondheimsområdet,
  spesielt omfattende bidrag til arbeidet med markaplan for 
 Trondheim kommune
•	 Omfattende	høringsuttalelser	i	forbindelse	med	store	
 naturvernsaker, blant annet i Gjevilvassdalen
•	 Vurdering	av	nye	hytteprosjekter/kvarteravtaler	både	i	
 Trollheimen og i Sylan
•	 Undersøkelse	av	ringvirkningene	av	TTs	aktivitet	i	Sylan
 for Tydal kommune

Styret og administrasjonen ble 5. oktober invitert av advo-
katfirmaet Kaare Tapper til et stiftelsesmøte for Finn og 
Ågot Klevens gave. Dette er et nytt fond på kr. 1.000.000 
som ble opprettet av Ågot Kleven 15. mai 2000. 
I følge statuttene kan 80 % av fondets årlige avkastning 
brukes til utstyr og vedlikehold av TTs betjente hytter. 
I fondets styre sitter Terje Tapper, Fredrik Kleven og 
Karl H. Brox.

Årets økonomiske resultat er dårligere enn målsettinga med 
budsjettet. Dette skyldes flere forhold. Noen av de viktigste 
momentene er:
•	 Nedgang	i	besøket	på	de	betjente	hyttene	og	mindre
 inntekter pr gjest på hyttene
•	 Uforutsette	kostnader	og	betydelig	administrativt	merar	

 beid i forbindelse med arbeidskonflikt
•	 Ikke-budsjetterte	kostnader	og	betydelig	administrativt	
 merarbeid i forbindelse med planlegging og klargjøring 
 av nye kontorlokaler i Sandgata (dobbel husleie i 4 mnd)
•	 Store	byggeoppgaver

•	 Merarbeid	i	forbindelse	med	planlegging	og	innarbeiding
 av bedre rutiner for internkontroll
Denne kombinasjonen av mindre inntekter på de betjente 
hyttene sammen med flere store og til dels uforutsette opp-
gaver og kostnader er hovedårsaken til årets negative økon-
omiske resultat. Merinntektene fra medlemsveksten kom-
penserer på langt nær de negative utslagene i regnskapet.|

4.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om våren og et om høsten.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling 
av årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser 
om dette til generalforsamlingen. I tillegge har rådet blitt 
orientert om planene for TTs nye lokaler i Sandgata 30.
På grunn av bestemmelsene i vedtektene gikk ordfører i 
rådet, Sverre Kirksæther ut ved generalforsamlingen i mai. 
På møtet 26. september ble Karl H. Brox valgt til ny 
ordfører i rådet.

4.3 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøte ble arrangert i Bodø (Saltstraumen) 16. 
til 18. juni. Fra TT deltok Erik-Martin Braathen, Randi 
Wiggen, Eva Austvik, Sissel W. Mathiesen, Kristian Tøndel 
og Knut Balstad. I tillegg deltok Ragnvald Larsen som 
representant fra landsstyret. 
TTs delegater hadde flere forberedte innlegg på landsmøtet, 
bl. a. Sissel W. Mathiesen om veivalgsdokumentet og 
Randi Wiggen om Barnas Turlag.
TT leverte "Forgubbingsbekjempelsesprisen" for 1999 til-
bake til DNTU som igjen overleverte prisen videre til 
Stavanger Turistforening for godt arbeid med barn og 
ungdom i år 2000.

4.4 FRAMTIDSUTSIKTER
Til tross for årets negative økonomiske resultat og store 
utfordringer i tida framover, ser styret positivt på framtids-
utsiktene.
Medlemsutviklingen er inne i en positiv trend både i TT 
og i landet for øvrig. De store byggeoppgavene som er 
gjennomført vil få en langsiktig positiv effekt. Nye og 
større kontorlokaler i Sandgata innebærer nye muligheter 
for foreningen.
Bedre samarbeid med TTs "vertskommuner" vil også høste 
frukter på litt sikt. Arbeidet med internkontroll og fore-
byggende brannvernarbeid er kommet godt i gang og det er 
lagt et grunnlag for å utvide aktiviteten til TT med nye ruter, 
nye hytter, nye turer og kurs. Utnyttelsen av TTs hjemme-
sider viser en markert økning. Markedsprofilen til TT er 
fortsatt høy og styret har tro på at årets negative besøkstall 
vil bedre seg med "normale" værforhold og lengre ferier for 
folk flest.
Det er også et håp om at den stortingsmeldinga om frilufts-
liv som kommer i 2001 vil få positive ringvirkninger for 
TTs virksomhet i tiden framover.
Utfordringene er imidlertid mange. Det er viktig at 
foreningen kommer bedre ajour med nye og skjerpede 
offentlige pålegg og får bedret både de økonomiske rutinene 
og ansettelsesrutinene. Videre er det nødvendig med en 
tettere oppfølging av hyttedriften med blant annet kostnads-
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jorde for styrets syn og generalforsamlingas vedtak i 1996 
hvor de mente at riktig husstandsmedlemskontingent var ca. 
50% av hovedmedlemskontingenten. Dette sett i forhold til 
medlemsfordelene for husstandsmedlemmer og TTs kostnad 
per medlem.
Vedtak: Kontingentsatsene for 2001 
 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Forslag fra styret
Styret la fram følgende lovendringsforslag. Formannen 
gjorde generalforsamlingen oppmerksom på formuleringen 
i avsnitt 2, i §5 når det gjelder stemmerettsalder. 
I TTs lover, avsnitt 2, i §5 Ordinær generalforsamling, står:
Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år, var innmeldt 
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.
DNTs landsmøte 1998 vedtok at alle medlemsforeninger 
senker stemmeretten til 15 år i tråd med offentlige regler 
for selv å bestemme organisasjonstilknytning.
Styret foreslår i henhold til ovenstående at generalforsam-
linga vedtar at 2. avsnitt i §5 endres til:
Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt 
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.
Vedtak: Lovendringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag hadde kommet inn innen fristen, iflg. TTs 
lover, 1. mars.
Ivar Horvli hadde meldt inn en sak datert 13. april 2000. 
Saken ble flyttet til etter den ordinære generalforsamlinga 
og da som orienteringssak.

Sak 8 Valg
Formann og tre styremedlemmer, fire rådsmedlemmer samt 
desisorer og revisor er på valg.
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Trond Gilde. 
Gilde opplyste at rådsmedlemmene Sverre Kirksæther og 
Ivar Maske trer ut av rådet etter å ha sittet i minst 3 perioder 
sammenhengende.
a) formann Erik-Martin Braathen gjenvalg 2 år
b) styremedl. Eva Austvik gjenvalg 2 år
  Sissel W. Mathiesen gjenvalg 2 år
  Kristian Tøndel gjenvalg 2 år
c) rådsmedl. Alf Gunnes gjenvalg 3 år
  Gustav Lien gjenvalg 3 år
  Gunn Kari Kvaal Hygen ny 3 år
  Liv Sandven ny 3 år

d) lønnet revisor Inter Revisjon Trondh. AS gjenvalg 1 år

e) desisorer Roar Rønning gjenvalg 1 år
  Ivar Sollie gjenvalg 1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens 
innstilling. Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

f) Fra styret kom følgende innstilling til ny valgkomite:
  Halfdan Carstens gjenvalg 2 år

Det kom ikke inn andre forslag og valgkomiteen ble 

enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret 
etter styrets konstituering.

Takk/utdeling av æresbevisninger
Formannen takket Lien for god innsats nok en gang og ga 
han blomster.
Sigrid Nerbu og Sigrid Gulbrandsen ble tildelt "innbudt 
livsvarig medlemskap". Utmerkelsen vil bli tildelt på et 
arrangement til høsten.
Sverre Kirksæther ble tildelt hederstegnet "reinrose med 
gull eikekrans".
Ivar Maske ble tildelt TTs høyeste heder "æresmedlemskap"
TTs 113. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 20.50.

Infosaker
•	Ivar Horvli informerte om sine tanker rundt driften av 
TTs hytter 2000-2010

Etter møtet var det sosial sammenkomst med kringle og 
kaffe.

Sverre Kirksæther  Ivar Sollie  
sign   sign
 

4. Styrets beretning

4.1 ÅRSMELDING
Samlet sett har 2000 vært et år med stor aktivitet på mange 
områder.

Besøkstallene for hyttene viser en nedgang på 3.2 % fra 
1999. Totaltallene viser at nedgangen er størst for Sylan 
med 7.5 %, mens nedgangen i Trollheimen er på 0.8 %. 
Det er imidlertid verd å merke seg at det er en økning i 
antall overnattinger på de selvbetjente og ubetjente hyttene 
på nesten 10 %. Det innebærer at nedgangen på de betjente 
hyttene har vært desto større. Selv om en del av nedgangen 
i overnattingstallene skyldes noe kortere åpningstid på de 
betjente hyttene, er det liten tvil om at nedgangen også skyl-
des det dårlige sommerværet.

Deltakelsen på fellesturene har vært mer variabelt enn 
tidligere. Mange turer har blitt fulltegnet, men flere turer har 
også blitt avlyst på grunn av manglende deltakelse.

Medlemstallene viser fortsatt en positiv utvikling. Etter 
fjorårets medlemsvekst på ca. 4 % var vi spent på om denne 
utviklinga ville fortsette. Årets tall viser en ytterligere 
medlemsvekst på praktisk talt 1000 medlemmer eller 9 %. 
Det betyr at vi nådde 11 954 medlemmer ved utgangen av 
år 2000.

Styret har hatt 9 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter. 
Et av styremøtene ble arrangert som et styreseminar ei helg 
på Kårvatn hvor styret blant annet møtte representanter fra 
Kristiansund og Nordmøre turistforening (KNT). 
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Hytta har takket være stor innsats av vertskapet fått helt ny 
badstuinnredning. Stabburet har fått ny ytterkledning og 
tunet utenfor hytta har fått en ansiktsløftning. Ellers er det 
utført alminnelige vedlikeholdsoppgaver i løpet av det siste 
året.

Kjølihytta
Kjølihytta er i løpet av sommeren 2000 så godt som 
totalrenovert. Hovedhytta har fått nytt tak, ny pipe og  kjøk-
keninnredning er flyttet og blitt mere hensiktsmessig. Videre 
er ovnen flyttet for å oppnå raskere oppvarming av opphold-
srommet. Uthuset/nødboden har fått nytt tak, ny ytterkled-
ning, ny pipe og enkelte nye vinduer. Videre er en helt ny 
utedo oppført. Kjølihytta fremstår i dag i utmerket stand. Til 
sammen er det i 2000 investert over 400 000,- 
ved hytta.

Schulzhytta, Ramsjøhytta og Græslihytta
Det er ikke foretatt større vedlikeholds- eller byggearbeider 
på disse hyttene i år. Hyttene har alle behov for et betydelig 
bygningsmessig vedlikehold, både utvendig og innvendig. 
Byggekomiteen har gått inn for at det fortsatt skal taes et 
krafttak når det gjelder vedlikehold av våre selvbetjente 
hytter i løpet av 2001.

KVARTERAVTALER

Bårdsgården, Kårvatn og Viongen
Kvarterene vedlikeholdes av eierne, og er alle i god stand.

5.4  EIENDOMSFORVALTNING
Arbeidet med å fremskaffe en bedre oversikt over TTs 
eiendomsforhold i Trollheimen er videreført. Fortsatt 
gjenstår betydelig arbeide.

5.5  MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Møter.
Det er avholdt 4 møter ( 8 mars, 9 mai, 23 august og 12 
desember). I tillegg har MAK deltatt på TTs vår- og høst-
møter, med servering og innkreving av fotskatt.

Saker.
I tillegg til vår- og høstmøter, som innholdsmessig er over-
latt til administrasjonen, har komiteen planlagt en høsttak-
kefest på Gjevilvasshytta høsten 2000. Imidlertid ble dette 
arrangementet avlyst fordi det var så mange dugnadspros-
jekt i samme periode og folk var for opptatt. Istedenfor har 
komiteen forberedt 2 arrangement i tilknytting til innvielse 
av nye lokaler i Sandgata 30. den 9 og 10 februar 2001.
Komiteen har invitert til faste "Klubb"- aftener på Tavern 
hver 1. tirsdag i måneden. Et planlagt arbeidsseminar på 
Svukuriset i september 2000 i tilknytting til høsttakkefesten 
ble avlyst.

5.6  NATURVERNKOMITEEN
TT har arbeidet både med miljørevisjon av egen virksomhet, 

saker i nærområdene til Trondheim og i fjellet 
i 2000.

Miljøoppfølging
Arbeidet med miljøoppfølging av egen virksomhet (MOP) 
samordnes med oppfølginga av internkontroll mat og andre 
oppfølgingskrav knyttet til drift av hyttene og til gjennom-
gangen av ulike virksomheter ellers. Takten avpasses disse 
gjennomgangene.

Fjellet
Foreningen har gjennom flere kanaler arbeidet for å unngå 
ny hyttebygging og medfølgende vegutbygging og vinter-
brøyting i Gjevilvassdalen. TT ønsker at dalens vakre natur- 
og kulturlandskap skal bevares og ivaretas som et viktig 
vinterutfartsområde. Saken er ikke avgjort i år 2000.

TT har kanalisert engasjementet om vannstandsreguleringen 
av Gjevilvatnet gjennom Gjevilvatnet miljøgruppe. Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener klagerne ikke 
har rett i at Trønderenergi driver i strid med tillatelsene. 
Landsmøtet i DNT i juni 2000 vedtok en resolusjon som 
støtter miljøgruppas arbeid med å få endret manøvrerings-
reglementet.
TT vil bidra i det videre arbeid for å sikre en akseptabel 
regulering av Gjevilvatnet.

To av TTs hytter blir liggende i områder med nye 
naturvernkrav bl a  knyttet til transporter, vedhogst osv. 
Det gjelder Trollheimshytta som nå ligger i en "lomme" 
inne i det utvidete Svartåmoen naturreservat og Schulzhytta 
vil ligge inne i Roltdalen nasjonalpark.

Ellers er det fulgt opp saker om motorferdselspraksis og 
kraftutbygginger (Lødølja, Grut og Homla).

Nærområdene
TT har videreført engasjementet overfor Trondheims 
nærområder.
TT har bidratt i arbeidet med en markaplan for Trondheim 
gjennom deltakelse i en organisasjonsbasert referansegrup-
pe. Problemstillinger knyttet bl a til innsats, prioritering og 
tiltak når det gjelder friluftslivstilrettelegging og hogst, tøm-
mertransport og vegbygging er primært søkt kanalisert inn i 
arbeidet med markaplanen og gjennom oppfølging av årlige 
handlingsplaner. Det samme gjelder forhold som ble tatt 
opp av TT i Trondheim kommunes kontrollkomites gjen-
nomgang av markavirksomheten.
TT har arbeidet videre bl a for å:
•	 oppnå	en	fremtidsrettet	god	utvikling	av	Skistua-området
 for friluftslivet og
•	 oppnå	langsiktig	bedring	av	forholdene	for	friluftsliv,	leik	
 og andre aktiviteter i området Blyberget – 
 Wullumsgården,
•	 	unngå	diverse	utbyggingsvirksomhet	innenfor	
 den "røde strek" i markaområdene.
•	 unngå	avfallsdeponi,	modellflyplass	og	utvidet	brudd-
 aktivitet i området Lia – Liaåsen i Strindamarka,
•	 unngå	etablering	av	motorsportanlegg	i	Tillermarka,
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effektive driftstiltak og få innarbeidet gode rutiner for 
internkontrollen. Det er også viktig å få etablert gode og 
stabile tilsynsordninger på hyttene.

Sandgata 30
Dette blir TTs nye samlingssted fra januar 2001. TT flytter 
til nye større lokaler etter å ha vokst ut av lokalene i 
Ravnkloa. Informasjons-, salgs- og møtelokalene hadde 
blitt så liten og upraktiske at det var behov for større lokal-
er. Nå har TT nye fine informasjonslokaler, nye kontor til 
TTU, TTF og TTV, nye møterom til bruk av hele TT, det 
være seg lysbildefrem-visning, mottak av skoleklasser eller 
andre større møter.
Vi benytter samtidig anledningen til å takke for den 
innsatsen som ivrige hjelpere har bistått med – dugnads-
ånden har vært god og nødvendig for at TT skulle klare å 
åpne sine nye lokaler i januar 2001. TT ønsker alle 
velkommen til nye lokaler i 2001

5. Fra komiteene og gruppene

5.1  BARNAS TURLAG
Barne- og familiekomiteen planlegger og gjennomfører 
aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn og barne-
familier.
Aktivitetsnivået er stadig økende og det er i år 2000 arrang-
ert 14 turer, en økning på 5 turer sammenlignet med 1999. 
Det har i perioden også vært arbeidet med å rekruttere veile-
dere. Det har vært arrangert 2 veilederkurs, ett sommer og 
ett vinter. En økt rekruttering av veiledere er en forut-set-
ning for å øke aktivitetstilbudet til medlemmene.
Interessen og oppslutningen om Barnas Turlag er økende, 
og vi får stadig tilbakemeldinger på at TTs satsing på barn 
og barnefamilier er en riktig prioritering. Barnas Turlag 
åpnet for medlemskap 1/1 – 2000 med en medlemskontin-
gent på kr. 40. Hele 764 betalte medlemskontingenten, noe 
som vitner om at interessen er betydelig allerede første året. 

5.2  BRANNVERNKOMITEEN
Brannvernkomiteen har jobbet primært med oppfølging av 
brannsyn på de betjente hyttene samt etablering av ny mal 
for branndokumentasjon. Arbeidet har skjedd i nært samar-
beid mellom brannvernkomiteen, byggekomiteen og admin-
istrasjonen. 
I tillegg har daglig leder og Sven Kolstad sammen med 
DNT besøkt HMS-senteret på Starum gård og daglig leder 
har deltatt på Norsk Brannvernforenings 3-dagers kurs i 
Trondheim.
TT har inngått vedlikeholdsavtale for brannalarmanleggene 
på de betjente hyttene med firma EL-CO AS fra Rindal.

5.3  BYGGEKOMITEEN
NYBYGGING OG VEDLIKEHOLD 1999

GENERELT
2000 ble igjen takket være stor dugnadsinnsats, et nytt 
aktivt år for TT på bygge og vedlikeholdsiden. Av større 
prosjekter bør spesielt nevnes nytt kjøkken, resepsjon m.m. 

på Storerikvollen samt en etterlengtet totalrenovering av 
Kjølihytta som i dag fremstår i utmerket stand. 
Byggekomiteen håper for øvrig å komme tilbake med 
en utfyllende artikkel i årboka om disse to prosjektene.
Når det gjelder vedlikeholdet av våre hytter arbeider 
byggekomiteen fremdeles med planer for et mere system-
atisk og målrettet vedlikehold. Dette vil forhåpentligvis på 
sikt gi oss en god oversikt over nødvendige oppgaver og et 
langt bedre budsjetteringsgrunnlag. Totalt må vi vel trygt 
kunne si at den bygningsmessige standarden og det gener-
elle vedlikeholdet er tilfredstillende på våre hytter. Dette 
ikke minst takket være stor innsats fra våre tilsyn og ivrige 
dugnadsfolk i foreningen.
Av planene for år 2001 kan bl.annet nevnes nye dusjanlegg 
på Nedalshytta og fortsatt stor innsats med å få orden på 
brannsikringstiltakene ved hyttene.

TROLLHEIMEN

Gjevilvasshytta
Ingen større bygge- og vedlikeholdsoppgaver er utført i år, 
men tilsynet har i løpet av sommeren utført en god del 
alminnelig vedlikeholdsarbeid.

Trollheimshytta
Hovedhytta har nå i sin helhet fått nytt tak og torva er på 
plass. Kun mindre etterarbeider som montering av nye 
vindskier gjennstår. Dette vil komme på plass i løpet av 
sommeren2001. For øvrig har tilsynet i løpet av sommeren 
utført en god del alminnelig vedlikeholdsarbeid.

Jøldalshytta
Jøldalshytta fremstår i dag i god stand takket være mange 
store oppgaver som er gjennomført de siste årene. Tilsynet 
har for øvrig utført en god del alminnelig vedlikeholds-
arbeid i løpet av året.
Vi takker for ny tørkeromsinnredning som er gitt i gave av 
"Bomtur".

Orkelsjøhytta og Dindalshytta
Det er ikke foretatt større utbyggings-eller vedlikeholdsa-
beider ved hyttene.

SYLAN

Storerikvollen
Storerikvollen er «årets vinner» når det gjelder forbedringer. 
Her arbeides det i skrivende stund på flere fronter. Den 
største forbedringen er vel et nytt og moderne kjøkken som 
vi i mange år har ønsket oss. Dette vil bli tatt i bruk til 
påska 2001. I tillegg får vi en helt ny resepsjon, utvidet og 
nytt inngangsparti mot nord samt ny og bedre trapp ned til 
kjelleren. Vi er overbevist om at Storerikvollen etter at disse 
arbeidene er avsluttet vil fremstå som både en lettere hytte å 
drive og en triveligere hytte å besøke.
Investeringene ved Storerikvollen er kostnadsberegnet til kr. 
1.400.000,-.
Nedalshytta
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Høsten startet med tur til Saksvikvollen med mediadekning 
i Adresseavisen. Videre hadde vi tur i Brungmarka, 
overnattingstur til Jøldalshytta  og tur til Omnfjellet. 
Alle i nydelig vær, men for liten oppslutning.

Hvilke erfaringer har så styret gjort etter det første 
ordinære driftsår. Når det gjelder turaktiviteter har vi et noe 
beskjedent grunnlag å bygge på, men en eller to turer til en 
av våre betjente hytter årlig, med eller uten overnatting, bør 
være populært. Dagsturene bør ikke være for lange og 
anstrengende, og helst foregå på stier vi sjelden ferdes.
Vinterturer er vanskelige å planlegge. Fremkommelighet, 
snømengde, løypeforhold osv. er begrensninger. Disse bør 
eventuelt legges til senvinter/vår, når det lysner i skogen. 
Eventuelle dugnadsaktiviteter må bestå av lettere arbeid, 
maling vinduer, beising vegger, løypemerking og lignende. 

Vel møtt på nye og gamle stier. 

5.11  ÅRBOKKOMITEEN
1999 årbokas første artikkel tar deg med på en historisk 
vandring blant varder i brann, en mer enn tusenårig tradis-
jon i Norge som varsel om krig og ufred.
Du kan også lese om tre ekspedisjoner uten sammenligning 
for øvrig. De to første beskriver begge gleden, spenningen 
og utfordringen ved å planlegge og gjennomføre lengre 
turer. Neste artikkel får du være med en norsk familien på 
deres tur til England, hvor de kombinerte "fjelltur" og 
"engelskkurs".
Barna er også bidragsytere denne gangen. Du får være 
med  Audun, som 4 1/2 år gammel og nesten like lang som 
skiene sine, til Barnas Naturverden.  En skitur som tydelig-
vis har gjort inntrykk på et åpent barnesinn.
I neste "barneartikkel" deler to erfarne veiledere i Barnas 
Turlag sine erfaringer med barn på tur i skog og fjell, 
nyttige tips å ta med seg for å gjøre turen "lettere" og 
morsommere for liten og stor.
Beveren er også en liten krabat som setter tydelige spor 
etter seg. Og spor har han satt såvel i årboka som i 
Bymarka. Under vignetten "Gammel årgang" har vi hentet 
artikkelen "En skitur i Syltraktene påsken 1927" av Axel 
Guldahl, -en beretning fra en påsketur som utviklet seg dra-
matisk. Turen startet fra Storlien og var planlagt å ende opp 
på Røros etter 5 dager i fjellet, men……
I tillegg til dette kan årboka friste med en vakker opplevelse 
av planter fra Trollheimen og Sylan, samt informasjon om 
TTs nye hytte, Viongen, jakt og fiske i Trøndelag og en 
presentasjon av Statskogs utleiehytter.
Og lurer du på hva som får ti fjortiser til å reise til fjells, så 
gav TTs årbok for 1999 også svar på det.

Komiteen startet i 2000 også det store arbeidet med årboka 
for 2000 som skal komme ut i 2001. Årboka vil omfatte vel 
60 kortfattete turforslag i tekst, kart og bilder. Det er totalt 
et tredvetalls bidragsytere til forslagene som samordnes i 
form og innhold." 

6. Årsberetning og regnskap 2000 
 samt budsjett 2001

ÅRSBERETNING 2000

Virksomhetens art og hvor den drives
Trondhjems Turistforening (TT) driver sin virksomhet fra 
kontorer i Munkegt. 64 i Trondheim. Driften for øvrig driv-
er TT i all hovedsak i fjellet hvor foreningen har 14 hytter, 
betjent, selvbetjente og ubetjente. I tillegg vedlikeholder, 
fornyer og utvikler foreningen sommer og vinterruter på ca. 
750 kilometer. Foreningen arrangerer fellesturer og aktiv-
iteter i fjeller og nærmarka rundt Trondheim.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet 
for 2000 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen 
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. I 
2000 har det totale sykefraværet vært på ca. 1,3%. 

Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring 
kr. 50.000, som tilsvarer ca 1% av foreningens totale per-
sonalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med gjeldende 
"Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet". 

I 2000 har det vært 1 arbeidsuhell i forbindelse med åpning 
av en hermetikkboks. Årsaken til uhellet var uforsiktighet 
og ingen rutiner eller arbeidsoppgaver er direkte årsak. 
Personskaden var ikke av alvorlig karakter. I 2000 hadde 
foreningen kontrollbesøk av Arbeidstilsynet. Det ble ikke 
avdekket vesentlige svakheter ved arbeidsmiljøet eller de 
ansattes sikkerhet.

Ytre miljø
Foreningen arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på 
det ytre miljø blir så liten som mulig.
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest 
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig fri-
luftsliv.

Dato 26. april 2001

Erik-Martin Braathen Eva Austvik Jan Hofstad 

sign. styreformann sign. sign.

Jan Fredrik Kvendbø Ragnvald Larsen
sign. sign.   
 
Sissel W. Mathiesen Kristian Tøndel Randi Wiggen 

sign. sign. sign.

Torgeir Gunleiksrud
sign. daglig leder
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•	 bidra	til	valg	av	høyverdig	lyskvalitet	ved	fornyelse	av
 lysløypene,

Insinuasjoner fra Trondheim kommune om at friluftslivs-
organisasjoner skulle ha noe med oppriving av treplantinger 
i Bymarka er frafalt ved at en har funnet fram til personen 
som har stått bak opprivinga.

5.7  PR-KOMITEEN
TT var også i år med på Friluftsmessa i Nidarøhallen og 
på Trøndelagsutstillinga på Stjørdal. Mange frivillige 
dugnadspersoner deltok og messen var besøkt av ca. 9.000 
personer. Komiteen arbeider kontinuerlig med utforming og 
forbedring av TTs brosjyremateriell. Egne hyttebrosjyrer 
for alle de betjente hyttene er under utvikling. 
Planleggingskartene fornyes kontinuerlig og det jobbes 
med å lage informasjonstekst til baksida av kartet.  TT har 
som en målsetting å ha ett medieoppslag pr. uke hele året 
gjennom. I 1999 var snittet  nesten 2 oppslag. Dette har 
vært både i regionale og lokale aviser, samt radio og TV. 
Det har også vært arbeidet opp mot lokale, regionale og 
nasjonale magasiner for å få omtale av fjellområdene Sylan 
og Trollheimen. Her har TT levert både tekst og bilder til 
en rekke artikler. 
Sommer- og Vinter-GLEDE har blitt videreutviklet og 
distribuert til alle medlemmene i TT og NTT. I tillegg ble 
Sommer-GLEDE distribuert til de 9.000 deltakerne på 
"Jentebølgen". Opplag: Sommer-GLEDE 26.000, Vinter-
GLEDE 17.000.
"www.tt.no" TTs internettsider har hatt en meget god 
utvikling det siste året med ny layout og oppbygging. 
Besøket har vært stigende og tilbakemeldingene fra 
"brukerne" har vært svært positive.

5.8  RUTE- OG KARTKOMITEEN

SYLAN
Vinter/sommer :
Det ble utført div. kontroll/oppretting av vinterstaker og 
oppfrisking av merkingen på deler av rutenettet; 
Bjørneggen-Storerikvollen-Enbogen-Fiskåhøgda-
Nedalshytta-Ekorpasset-Stugudal. Ås-Storerikvollen-
Ramsjøhytta-Schulzhytta-Græslihytta og Schulzhytta-
Bleikåa. Det blir bl.a. merket med myrstaker. En del gamle 
"rødskilt" erstattes med en ny type skilt i feit furu med 
innfreset navn uten lakk eller maling. Utskifting av skilt og 
skiltstolper vil foregå ennå et par år. I tillegg er vinterløypa 
i Ramskaret flyttet litt opp fra bekkdalen slik at den vises 
bedre. Stadig flere rodeansvarlige kommer på plass og vi er 
i ferd med å få dekket det aller meste av Sylan.

TROLLHEIMEN
Vinter/sommer :
Kvistemerking av trekanten. På sommerrutenettet er det 
foretatt div. vanlig vedlikehold og rydding, samt omlegging 
av et mindre parti av ruta opp mot Mellomfjell mellom 
Gravbekken og Kamtjørnin. Langliløypa er fortsatt i ferd 
med å bli remerket, men her må det sendes inn søknad. 
Det er sendt inn søknad om omlegging av løypa i 
Gammelsæterdalen.

FRAMTIDSPLANER
For neste sesong planlegges det foruten vanlig vedlikehold 
div. utskifting av gamle skilt. I Sylan vil det bli dugnad/kurs 
på Storerikvollen i starten av sommersesongen.
I Trollheimen vil det fortsatt bli jobbet med etablering av 
nytt rutenett til og fra Viongen, remerking av "Langliløypa" 
(Trollheimshytta-Rindal), ny rute i Gammelsæterdalen og 
ny rute fra Å i Meldal til Jøldalshytta.

5.9  TURKOMITEEN
Det har vært avholdt dags-, helge- og ukesturer både 
sommer som vinter. Enkelte av vinterens turer hadde få del-
tagere, men de tradisjonelle førpåsketurene var fulltegnet 
allerede like etter jul. Likeledes var årets siste helgatur på 
ski 1.maihelga fulltegnet og deltagerne fikk oppleve fjellet 
fra sin beste side i strålende vårvær.

Komiteen har fortsatt sitt arbeide med å utvikle flere 
tematurer. Nytt av året var en ny Armfeldtur i karolinernes 
fotspor etter deler av etappen inn til Trøndelag, Skalsstugan-
Feren via Merraskardet. Sykkelturtilbudet er også blitt utvi-
det med en helgatur fra Oppdal til Røros. Når det gjelder de 
av våre medlemmer som søker litt utfordringer var nok 
turen langs Syltraversen på slutten av sommer-sesongen 
årets fellestur.

Tradisjonen tro ble årets sesong avsluttet med turdeltager-
fest på Røroshytta.

5.10  VETERANAN
Den 5. mai 2000 ble det avholdt årsmøte på Lavollen, hvor 
det møtte 20 medlemmer. Det forelå årsmelding fra interim-
styret og forslag til vedtekter.

Det er avholdt sju styremøter hjemme hos Ivar Maske og i 
TT sine lokaler i Ravnkloa. Ruth Reitan trakk seg fra styret 
høsten 2000. Det øvrige styret har fungert som arbeidsut-
valg i resten av perioden.

Det har vært diskutert opplegg til turaktiviteter for 
sommeren 2000, vinterprogram 2000/2001, samt sommer/ 
høstprogram  2001. 
Vinter /vårprogrammet 2001 er trykket i «Vinterglede 2001» 
og det kommende sommerprogram kommer i 
«Sommerglede 2001». Styret har ellers drøftet saker som 
egen kontingent for Veteranan, noe vi fant urimelig all den 
tid vi betaler vanlig kontingent til hovedforeningen. 
Videre har vi diskutert utformingen av vedtektene, medle-
mslister, kommunikasjon med medlemmene, utgiftsdekning 
og fordeling ved fellesturer etc. 

Turprogrammene har nødvendigvis vært det viktigste. 
Jostein Skotvoll har bistått styret som ressursperson ved 
opplegg og gjennomføring av turer. Vi fikk  gjennomført 
sju turer i  år 2000. Tur til  Tautra og  Hitra-Bispøyan, 
begge med god oppslutning og fint vær. En takk til Inger og 
Gustav Lien som åpnet sin hytte på Tautra og inviterte hele 
fellesturen inn på vafler og kaffe. Likeledes vil vi takke 
Per Johnson og Amy Lightfoot for en meget interessant og 
vellykket dag, både på havet og  i vevstua/verkstedet.  
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BALANSE 31. 12. 2000

EIENDELER  2000 1999

Anleggsmidler note
Bygninger N3 2 746 960 1 833 721
Bårdsgarden  100 100

Sum driftsmidler  2 747 060 1 833 821

Tydal Båtrute AS  100 100
Oppdal Båtservice AS  10 000 10 000
Sum andre anleggsmidler  10 100 10 100

Sum anleggsmidler  2 757 160 1 843 921

Omløpsmidler
Varelager N4 400 000 110 000
Kundefordringer  184 150 113 243
Til gode merverdiavgift   29 846
Bankinnskudd, kontanter mv. N5 3 339 530 3 349 133

Sum omløpsmidler  3 923 680 3 602 222

Sum eiendeler  6 680 840 5 446 143

GJELD OG EGENKAPITAL 2000 1999

Egenkapital
Kapitalkonto  3 987 355 4 269 935
Fond livsvarig medlemsskap  205 050 140 700

Sum egenkapital  4 192 405 4 410 635

Langsiktig gjeld
Lån i DNT  5 000 5 000
Lån i fond  200 000 200 000

Sum langsiktig gjeld  205 000 205 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  379 152 439 547
Skattetrekk/arb.g.avg.  155 219 154 381
Skyldig merverdiavgift  369 159 
Skyldig feriepenger  190 604 150 706
Forsk.bet. kontingent  1 118 344 31 865
Annen korts. gjeld  70 957 54 009

Sum korts.gjeld  2 283 435 830 508

Sum gjeld og egenkapital  6 680 840 5 446 143

Trondheim, 31.des. 2000, 26. april 2001

Erik-Martin Braathen Eva Austvik Jan Hofstad
sign. styreformann sign. sign.
Jan Fredrik Kvendbø Ragnvald Larsen

sign. sign. 

Sissel W. Mathiesen Kristian Tøndel Randi Wiggen 

sign. sign. sign.

Torgeir Gunleiksrud
sign. daglig leder

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2000

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2000

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regn-
skapsprinsipper er anvendt:
•	 forsikret	pensjonsforpliktelse	er	ikke	balanseført	
 - kostnaden er lik premien,
•	 foreningens	investeringer	i	nybygg	aktiveres	når	
 utbyggingen er ferdigstilt. Bidrag/tilskudd til nybygg
 inntektsføres når de mottas eller når det er gitt skriftlig
 tilsagn, men likevel aldri før utbyggingskostnaden
 tilskuddet er ment å dekke, er påløpt. Bidraget/tilskuddet
 benyttes til nedskrivning på utbyggingen. Inventar og
 utstyr til administrasjonen kostnadsføres direkte.
  Eiendommene avskrives ikke.
•	 Resultatregnskapet	har	en	høyere	spesifiseringsgrad	
 enn regnskapslovens krav.
•	 	TT	er	tilsluttet	ordningen	for	avtalefestet	pensjon	(AFP)
 for sine 5 fast ansatte i administrasjonen. Forpliktelsen 
 er i henhold til god regnskapsskikk for små foretak ikke
 balanseført. Fra sommeren 2001 går en ansatt aktivt inn 
 under ordningen. TTs direkte andel av utbetalingene 
 (25%) vedrørende dette utgjør ca kr 30.000,- pr år i 
 tillegg til den ordinære premien.
•	 Avskrivninger	av	nye	lokaler	vil	bli	gjennomført	fom.	
 2001.

Eiendomsfondet som tidligere ble ført på egen konto er slått 
sammen med kapitalskontoen. Dette for å få en bedre over-
sikt.

N 1
Gaver og bidrag består av 5.000,- i støtte fra SFT miljøop-
pfølgingsprogrammet, 20.000,- fra "1000-årsild-prosjektet" 
DNT og 10.000,- fra Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag for LA21 miljøoppfølgingsprogrammet.
TT har også mottatt gave fra "Bomtur" nemlig ny tørke-
romsinnredning på Jøldalshytta.

Tippemidler som er mottatt består av støtte til torvtak på 
Jøldalshytta, torvtak på Trollheimshytta og løypetiltak i 
fjellet.
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RESULTATREGNSKAP 2000 OG BUDSJETT 2001
      Foreløpig
  Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett budsjett
 note 2000 1999 2000 2001 2002

DRIFTSINNTEKTER:
Losjiinntekter  2.219.000 2.126.000 2.211.000 2.205.000 2.450.000
Bevertning og kiosksalg  3.929.000 4.141.000 4.307.000 4.235.000 4.550.000
Medlemskontingent  2.948.000 2.853.000 2.996.000 3.073.000 3.300.000
Inntekter fellesturer  260.000 378.000 400.000 450.000 450.000
Gaver og bidrag N1 35.000 130.000 35.000 35.000 35.000
Tippemidler N1 243.000 166.000 0 0 0
Andre driftsinnt  420.000 332.000 300.000 500.000 500.000

Sum driftsinntekter  10.054.000 10.126.000 10.249.000 10.498.000 10.875.000

DRIFTSKOSTNADER:
Varekjøp  1.366.000 1.553.000 1.425.000 1.700.000 1.700.000
Utg. årboka  271.000 248.000 250.000 300.000 250.000
Lønn m.m. N2 4.847.000 4.288.000 4.605.000 5.000.000 5.500.000
Nedskriving anl.midl. N3 285.000 166.000 0 0 0
Inventar og utstyr  226.000 366.000 210.000 150.000 120.000
Brannvern  20.000 20.000 100.000 60.000 60.000
Vedlikehold  107.000 164.000 280.000 160.000 120.000
Forsikringer  82.000 76.000 100.000 100.000 100.000
Lys, varme og renhold  440.000 368.000 360.000 370.000 380.000
Reiseutgifter/opph.  236.000 247.000 250.000 190.000 230.000
Transport  91.000 149.000 140.000 140.000 130.000
Utgifter fellesturer  362.000 502.000 400.000 450.000 450.000
Varding/sikkerhet  29.000 56.000 100.000 60.000 60.000
Kontingent til DNT  682.000 726.000 680.000 720.000 750.000
Markedsføring  253.000 128.000 200.000 200.000 200.000
Møte - og Arr.komiteen  1.000 16.000 15.000 20.000 15.000
PR – komiteen  178.000 192.000 130.000 150.000 150.000
Kontorhold  458.000 331.000 400.000 420.000 420.000
Telefon/Porto  258.000 199.000 200.000 200.000 200.000
Avskr./tap på fordringer  11.000 3.000 5.000 5.000 20.000
Andre driftsutg.  286.000 156.000 150.000 100.000 100.000

Sum driftsutgifter  10.487.000 9.954.000 10.000.000 10.495.000 10.955.000

DRIFTSRESULTAT  -433.000 172.000 249.000 3.000 -80.000
FINANSINNT/-KOSTN.:
Renteinntekter  154.000 210.000 180.000 130.000 130.000
Renteutgifter  -4.000 -30.000 -10.000 -5.000 -10.000

Netto finansposter  150.000 180.000 170.000 125.000 120.000

Årsresultat  -283.000 352.000 419.000 128.000 40.000

OVERFØRINGER:
Til kapitalkonto  -283.000 352.000
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KOMMENTARER TIL 
RESULTATREGNSKAPET 2000

INNTEKTER
Det er svikt på nærmere 400.000 i inntektene på bevertning 
og kiosksalg, spesielt på hyttene. Gjestene legger igjen 
mindre penger pr. overnatting enn tidligere samt at det har 
vært en kortere sesong og dårligere besøk på hyttene. 
Fellesturene har heller ikke svart til inntektsforventningene.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter har økt først og fremst pga. økte 
annonseinntekter.

KOSTNADER
Ekstraordinære rekrutteringstiltak, flytting til Sandgata, 
uforutsette arbeidsoppgaver med rettsforlik, større varelager, 
ekstra markedsføringstiltak, større lønnskostnader.
Alt dette er momenter som forårsaket større kostnader enn 
budsjettert for 2000.

Varekjøp
Budsjett 1425
Regnskap 1366
Det er blitt handlet inn større varelager på hyttene (290’).

Lønn
Budsjett 4605
Regnskap 4847
Merforbruk 242
Adm: ekstra feriedager, ekstra sivilarbeider
Hyttene: kokkerekruttering

Brannvern
Budsjett 100
Regnskap 20
Underforbruk 80
Vesentlige tiltak er finansiert over byggeprosjekter 
(Storerikvollen). Det jobbes kontinuerlig med forbedringer 
av administrasjonen og på dugnadsbasis for å dekke for-
skrifter og lovverk uten at dette har medført store ekstra-
kostnader.

Vedlikehold
Budsjett 200
Regnskap 107
Underforbruk 93
Ressurser til planlagte tiltak har vært for liten pga andre 
viktige oppgaver. Mye arbeid er gjort på dugnad.

Lys, varme og renhold
Budsjett 360
Regnskap 440
Merforbruk 80
Vesentlig økning i strømpris og forbruk av oppvarming 
på de betjente hyttene, 78’

Frakt/transport
Budsjett 140
Regnskap 91
Underforbruk 49
Helikoptertransport Trollheimshytta kombinert med
byggeprosjekt (STUI)

Løypetiltak
Budsjett 100
Regnskap 29
Underforbruk 71
Mindre aktivitet enn planlagt, mye arbeid står igjen

Kontingent til DNT
Kontingenten til DNT dekker bl.a. Fjell og Vidde,
DNTs årbok og kontingent til DNTs øvrige arbeid.

Markedsføring
Budsjett 200 generell markedsføring, 
annonsering, div brosjyrer
Regnskap 253
Merforbruk 53
Kjøpt 8 sider i Fjell & Vidde til kr. 50’

P/R komiteen
Budsjett 130 V- og S-glede, panl.kart, 
         hytteaktivitet, div brosjyrer
Regnskap 178
Merforbruk 48
Større utgifter til messer og bruk av gavekort enn 
planlagt og noe større og finere V- og S-glede

Kontorhold
Budsjett 400
Regnskap 458
Merforbruk 58
Dobbel husleie i 4 måneder utgjør for Sandgata 30, 100’ 

Telefon og porto
Budsjett 200
Regnskap 258
Merforbruk 58
Vesentlig økning i portoutgifter samt økt bruk av telefon

Andre driftsutgifter
Budsjett 150 tomteavg, møteutg, gebyrer, avtal-
er, lisenser, bevillinger
Regnskap 286
Merforbruk 136
Rettsforlik og advokathonorar 100’, husleie 
sivilarbeidere 35’

BALANSEN 2000

Medlemskortene ble høsten 2000 sendt ut i rett tid og vi kan 
registrere en god innbetaling av medlemskontingent før 1. 
jan. 2001.

BUDSJETTFORUTSETNINGER
Det er lagt inn en prisøkning på ca 3 % på TTs tjenester. 
Vi forventer samme besøk som i 2000. Medlemspriser som 
ble fastsatt på generalforsamlinga samt en medlemsvekst på 
2,5%. Fortsatt stor aktivitet på vedlikeholdssida. 
Driftsresultat kr. 3.000.
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NOTE 2 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v

Lønnskostnader består av følgende poster: 2000 1999

Lønninger 3.852.239 3.355.757
Arbeidsgiveravgift 525.818 493.852
Pensjon 65.912 55.248
Andre lønnskostnader 403.248 383.541

Sum lønnskostnader 4.847.217 4.288.398

Godtgjørelser daglig leder styret

Lønn 391.564 0
Annen godtgjørelse 18.625 0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2000 utgjør kr. 35.925.

NOTE 3 BYGNINGER

 bokført nybygg nedskr. nedskr. annen bokført
 verdi 2000 off. tilsk. gaver nedskr. verdi
 01.01.00     31.12.00

Ravnkloa 104.665 0 0 0 104.665 0
Sandgata 30 0 393.471 0 0 0 393.471
Dindalshytta 9.000 0 0 0 0 9.000
Fiskåhøgda 18.000 0 0 0 0 18.000
Gjevilvasshytta 302.520 0 0 0 0 302.520
Græslihytta 18.000 0 0 0 0 18.000
Jøldalshytta 326.361 0 77.000 0 0 249.361
Kjølihytta 58.000 355.067 0 0 0 413.067
Nedalshytta 265.000 0 0 0 0 265.000
Nøstebu 0 0 0 0 0 0
Orkelsjøhytta 0 0 0 0 0 0
Ramsjøhytta 136.000 0 0 0 0 136.000
Remslistuggu 111.850 0 0 0 0 111.850
Schulzhytta 0 0 0 0 0 0
Storerikvollen 226.737 413.215 0 0 0 639.952
Trollheimshytta 257.586 36.151 103.000 0 0 190.737

 1.833.719 1.197.904 180.000 0 104.665 2.746.958

De største prosjektene det er brukt penger på i 2000 er:
Sandgata 30 kr. 393.000 ombygging av nye lokaler
Kjølihytta kr. 355.000 rehabilitering/ombygging
Storerikvollen kr. 413.000 ombygging av kjøkken
Trollheimshytta kr. 36.000 nytt torvtak
Alle er holdt innefor kostnadsrammene

NOTE 4 VARELAGER
Varelager; økningen er økt varelager på hyttene, varelageret er vurdert til kostpris.

NOTE 5 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, bankinnskudd med børs avkastning, eiendomsfond, skattetrekkskonto, 
livsvarig medlemsfond, kasse og postgirokonti. Bundne midler utgjør: skattetrekksmidler kr 77.628.
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8.  Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på generalforsamlinga 15. mai 2000)

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest 
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig fri-
luftsliv.

Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre 
 tiltak for bedring i losjiforhold i våre arbeidsområder
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 friluftslivet
d) ved fellesturer og møter for medlemmene
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i 
 våre områder
f) ved andre tiltak som styret finner nyttig

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper 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.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte 
medlemsgrupper.

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

3 Æresbevisninger:
Menn og kvinner som har gjort foreningen særlige tjenester 
kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens 
heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten 
kontingent.
Styret gir melding om dette på generalforsamlingen.

4 Foreningens ledelse:

STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. 
Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, 
og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, 
nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede.
Nestformannen velges av og blant styrets medlemmer
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende 
ved stemmelikhet.

TTUs til enhver tid sittende leder har møte og talerett i 
TTs styremøter.

Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar 
med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt 
til generalforsamlingen. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg 

(bestående av formann, nestformann og ett styremedlem) 
og de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter 
personale og fastsetter lønninger.

Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved 
nestformannen og ett styremedlems underskrift.

RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad 
gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer.

Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets 
medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året.

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede, 
og de øvrige styremedlemmer gis anledning til å delta, alle 
uten stemmerett.

I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens stemme 
avgjørende.

Rådet skal:
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi 
 uttalelse til generalforsamlingen om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling

5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april - 
15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten 
kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 1 Trondheims-avis. 
Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens 
kontor.

Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt 
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.

Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig 
flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 
paragrafene 8 og 9.

Generalforsamlingen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3  Rapport fra desisorene
4  Budsjett for inneværende år
5  Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livs
 varige medlemmer. Dog kan styret for det enkelte år 
 foreta regulering av kontingenten i takt med den 
 alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for 
 generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for
 årsbetalende og nye livsvarige medlemmer på grunnlag 
 av endringer i konsumprisindeksen, og avrundes oppover
 til nærmeste femkrone.
6 Forslag fra styret.
7 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret 
 innen 1. mars
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 7.  Overnattingstall for turisthyttene

TROLLHEIMEN:

Betjent vinter sommer sum diff 2000/99

Gjevilvasshytta 783 2757 3540 -12
Jøldalshytta 581 2691 3272 -6
Trollheimshytta 491 2780 3271 -227

Sum betjent 1855 8228 10083 -245

Selvbetjent/ubetjent

Dindalshytta   346 -61
Gjevilvasshytta   80 -14
Jøldalshytta   306 20
Orkelsjøhytta   119 64
Trollheimshytta   164 -49
Bårdsgarden   1352 70
Kårvatn   570 -38
Viongen   164 162

Sum selvbetjent/ubetjent   3101 134

SUM TROLLHEIMEN 1855 8228 13184 -111

SYLAN:

Betjent vinter sommer sum diff 2000/99

Nedalshytta 326 1310 1636 -435
Schulzhytta 188 379 567 27
Storerikvollen 856 1755 2611 -480

Sum betjent 1370 3444 4814 -888

Selvbetjent/ubetjent

Græslihytta   230 -14
Nedalshytta   215 -39
Kjølihytta   163 29
Ramsjøhytta   799 268
Schulzhytta   316 29
Storerikvollen   233 108

Sum selbetjent/ubetjent   1956 381

SUM SYLAN 1370 3444 6770 -507

SUM TOTALT 3225 11672 19954 -618
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9.2  FJELLSPORTGRUPPA TTF ÅRSRAPPORT
Turer og turaktivitet
Året 2000 går inn i rekkene som nok et begivenhetsrikt 
og aktivt år for TTF. Av årets planlagte 36 turer er 28 turer 
blitt gjennomført med til sammen 334 turdeltagere, hvilket 
innebærer en økning på ca 40% i deltagertall på turene i 
forhold til 1999. Det bør også nevnes at 125 forskjellige 
personer har vært innom turene våre, hvilket er en økning 
på nesten  50% i forhold til fjorårets tall. Av turer som har 
trukket spesielt mange og mange nye, bør nevnes Telemark-
kurset og den påfølgende Telemark-turen til Åre som sam-
men samlet 66 deltagere (og instruktører). Andre turer som 
samlet spesielt mange deltagere var: Sunnmørsalpene og 
Standalshytta (24 deltagere), Klatrekurset i Innerdalen (21), 
Rekrutteringstur til Trollheimen (20), Klatresamlinga i 
Innerdalen (18), Fæstturen til Gammelsetra (16) og Bre- og 
toppturen til Grasdalen (15). Rekrutteringsturen var for 
øvrig et nytt påfunn av året der det ble annonsert om turen 
utenfor TTFs vanlige informasjonskanaler (med varierende 
hell). For øvrig har fire personer vært med på mer enn 10 
turer i år, og 20 personer har vært med på mer enn 5 turer. 
Våre turkoordinatorer må også hedres, og de mest aktive i 
år var Kjetil Johannessen, Thor-Aage Heiberg, Tore 
Stendahl, Anders Östman, Egil Hjelmeland og Størker 
Garberg Jr., alle med 3 koordinerte turer hver. Flott innsats!

Kursaktiviteter
TTF har i år 2000 gjennomført 4 kurs. Telemark-kurset i 
Åre hadde 39 deltagere og ble koordinert av Barbro 
Karlsson og Ingrid Benum. Vinterkurs ble som tradisjonelt 
holdt på Bårdsgården/Trollheimen. Vinterkurset hadde 9 
deltagere, Kjetil Johannessen og Mirjam Alsaker var 
instruktører og Thor-Aage Heiberg koordinerte det hele. 
Klatrekurset ble arrangert med to introduksjonskvelder på 
Tikneppen og en helg i Innerdalen. Her ble typisk rutene 
"Gjelkanten" og "Jungelstien" flittig brukt begge dager, til 
tross for noe fuktig vær. Kurset hadde 15 deltagere og 
instruktører var Thor-Aage Heiberg, Tore Stendahl, Sture 
Ingdal, Christian Smith, Kjell Ivar Knutsen og Rune Storli. 
Minibrekurset ble arrangert med introduksjonskvelder i 
byen og en helg på Krossbu og Bøverbreen. Kurset hadde 
bare 5 deltagere, som medførte at taulagene måtte fylles 
opp med 5 "instruktører". Kursleder var Øystein Nytrø, 
Kjetil Johannessen og Tore Stendahl var med som instruk-
tører med Thor-Aage Heiberg (styrets kursansvarlige og 
kurskoordinator) og Anders Östman som assistenter.

Medlemskap og medlemsbladet "i Hytt & Vær"
Året 2000 resulterte i at 177 personer betalte sin TTF-
medlemsavgift (kr. 75,-), en økning med 23 medlemmer 
(15%) fra 1999. Det er blitt utgitt som sedvanlig 5 utgaver 
av medlemsbladet "i Hytt & Vær". I høst ble det opprettet 
en "redaksjonskomite" bestående av redaktør Anders 
Östman og Marit Brånås, for å dele arbeidsbyrden med 
medlemsbladet og for å få en kontinuitet i redaktørvervet. 
Annonsører i år har vært Axel Bruun og Hank Sport.

Økonomi, utstyrsutleie- og innkjøp og årsresultat
År 2000 må anses som et meget godt økonomisk år for TTF. 
Vi endte opp med store overskudd sammenlignet med buds-

jett 2000 på de aller fleste poster. Kursaktiviteten innbrakte 
kr. 4450,- og møtevirksomheten innbrakte oss også et lite 
overskudd takket være årsfesten. Knapt kr. 8000,- 
(av budsjett på 11000,-) ble benyttet til å finansiere medle-
msbladet, når annonseinntekter på kr. 1400,- er trukket fra. 
Utstyrsutleie (tror vi) innbrakte oss kr. 6965,-. Det er 
imidlertid avdekket et tilsynelatende svinn i kassabeholdnin-
gen på kr. 1892,-, som antas å skyldes stort sett feil-
tolkninger av bilag for utstyrsutleie. Dette "svinnet" er der-
for inkludert i utstyrsutleie-inntektene, slik at reelle utleie-
inntekter blir kr. 5073,-. Det viser seg helt tilfeldig at dette 
er eksakt samme beløp som vi har kjøpt utstyr for i år 2000, 
hvilket betyr at "utstyrsregnskapet" går netto akkurat i null, 
mot budsjetterte utgifter på kr. 7900,-. Det bør nevnes at det 
ikke ble kjøpt inn alt utstyret som det ble budsjettert for. 
Med siste setning i bakhodet kan en oppsummere med at 
TTF har hatt et årsresultat (overskudd) på kr. 10228,- mot et 
budsjettert underskudd på kr. 7000,-, altså et resultat på over 
17000,- over budsjettet. Innkjøpt utstyr dette året er:
- Diverse korte prusikslynger (5-6-7mm tau) til kursformål
- Ett klatretau, 11mm, 50 m
- 6 vanlige karabiner
- 2 brystseler
- 3 par stegjern, Grivel G10 Wide (passer på telemarkstøv-
ler)
Ikke innkjøpt ihht. budsjett: 3 hjelmer, 2 sitteseler, 
4 isskruer.

Ekstraordinært årsmøte og nye vedtekter og retningslinjer 
for turarrangement
Det ble etter ønske fra TTF-styret arrangert ekstraordinært 
årsmøte den 23/3-00. Bakgrunnen for dette møtet besto i 2 
hovedårsaker:
1) Det var ytret et ønske fra TT om at TTF innretter seg
 etter resten av organisasjonen og avholder årsmøte på 
 våren og presenterer et regnskap som følger kalenderåret.
2) Det var litt uklarhet i hva som var TTF sine gjeldende 
 vedtekter, og dessuten måtte endringer som nevnt i 
 punkt 1) fastsettes i nye vedtekter.
Det ble derfor utarbeidet nye vedtekter (og retningslinjer for 
turarrangement) som ble revidert og vedtatt på det eks-
traordinære årsmøtet, og som en konsekvens av dette ble 
TTFs ordinære årsmøter nå flyttet til våren (innen utgangen 
av mars). Denne vedtektsendringen gav oss da en enda 
større grunn for å arrangere årsfest på høsten. Største anke-
punkt mot å flytte årsmøtet var at årsmøtet da ville få mind-
re innflytelse til å "godkjenne" turprogrammet.

Temamøter og lysbildekvelder
Det er i år blitt arrangert to temamøter med lysbilder fra 
egne turer og to temamøter med foredrag. I januar hadde vi 
besøk av Alf Brubakk som snakket om "Fysisk aktivitet i 
store høyder", med godt frammøte. I september hadde vi 
besøk av Dan Østling og Erik Haugane som holdt et meget 
interessant foredrag (for de 3 frammøtte) om grottevandring. 
I tillegg til dette er det arrangert to "utendørs-møter" i mai 
og juni med tema henholdsvis "Fotball på Festningen" og 
"Klatring i Korsvika", begge møter med derpåfølgende grill-
ing.
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8 Valg på:
 a) formann for 2 år
 b) styremedlemmer for 2 år
 c) 4 medlemmer av Rådet
 d) lønnet revisor
 e) 2 desisorer
 f) 1 medlemmer av valgkomiteen. 
    Det tredje oppnevnes av styret

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut. 
Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt 
medlem til styret for resten av funksjonstiden.

Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig

Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like 
lang tid som de har fungert.
Valgbar til verv under punktene a til e, er medlem etter 
forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig forslag til styret 
fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsam-
ling er kunngjort.

Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag for 
samtlige valg unntatt valgkomite.

Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen 
samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. 
Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år, hvert år 
uttrer det ene. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 
inntil to ganger slik at maksimal funksjonstid blir 6 år.

6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning 
av Styret, Rådet, eller etter skriftlig begjæring av minst 
30 medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og 
stemmerett gjelder det samme som for den ordinære 
generalforsamling.

7 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske 
Turistforening som er et landsomfattende forbund. Styret 
oppnevner foreningens representanter til Den Norske 
Turistforenings landsmøte.

8 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær general-
forsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret 
i hende innen 1. mars.

9 Oppløsning:
Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påføl-
gende ordinære generalforsamlinger med 3/4 flertall og der-
som det ved siste gangs behandling møter minst 400 medle-
mmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens 
midler forøvrig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, 
som avgir midlene til eventuell ny forening, hvis formål er i 
samsvar med den gamle forening. Annen disponering av 
midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsning, og 
bare til formål som er beslektet med nåværende forenings 
formål.

9.  Bilag til årsberetningen

9.1  UNGDOMSGRUPPA TTU ÅRSRAPPORT
Aktivitet
Styret kom sent (men godt?) i gang I 2000. Selv om det hit-
til ikke har blitt noe HutteTTU i de magre postkassene 
deres, har et nummer hele tiden vært under planlegging. Det 
vi derimot har gjort er å gjennomføre flere mer og mindre 
populære turer. Vi startet året med en den tradisjonsrike 
dugnadsturen til Græslihytta. Selv om oppmøtet var skralt 
hadde deltakerne det desto mer hyggelig.
Utover høsten kom Turkomiteen endelig på plass og flere 
turer har vært arrangert i deres regi. Harald Haltvik har vært 
deres eminente leder. Turkomiteen har arrangert turer til 
Storlidalen, Budal, Storlien; Jøldalen, Vassfjellet med mere. 
Eksakt antall turer strides de lærde om, men at det skal være 
rundt 8 er ikke langt fra sannheten.
TTUs aktive-liste hadde behov for litt rehabilitering, og 
Anders har forsøkt å gjøre sitt beste, men den er enda ikke 
helt patent… MEN den er NY og BEDRE!!!

Utstyr
Styret har gått over TTUs utstyr, og noe mangler enda fra 
styret 1999, men ellers er noe reparert. Listen inneholder 
også prisliste for utleie. Den trenger noe oppfølging. Det 
som mangler skal kreves inn, og det utstyret som fortsatt er 
i ustand skal settes i stand.

Økonomi
Vi skiftet kasserer i løpet av året, men med en ny dyktig 
kasserer på plass gikk regnskapsføringen meget bra. 
Hovedinntekten til TTU var også i 2000 støtten fra 
Trondheim kommune. Søknad om kommunal støtte er sendt 
for 2001, og selv om vi ikke har fått tilbakemelding på det 
enda, håper vi at det går i orden. TTUs økonomi er god og 
gir en fin trygghet for det videre barne- og  ungdomsar-
beidet i TT.

Styrets arbeid
Styret 2000 ble sent satt sammen. Men vi fikk en god start 
med Græslituren som første arrangement. Ellers har styret 
fungert veldig godt når det har møttes, men det har vært for 
sjelden. Heldigvis fikk vi Turkomiteen igang, og styret kan 
rette en stor takk til disse frivillige TTUere som har sørget 
for å holde godt liv i oss alle.

Avslutningsvis
Vi i Styret og Turkomiteen har merket oss at det er et gen-
erasjonsskifte på gang i TTU. Vi ser at de unge har mye å 
tilføre TTU og vi håper disse vil bidra til å holde TTU i live 
fremover. På tross av Styrets tidvis ikke har gjort det store, 
har TTU i løpet av år 2000 gjennomført flere turer til glede 
for våre medlemmer. Vi håper at de som overtar vil få like 
mye glede av å arbeide med TTU som vi har, men viktig er 
det for det nye styret er at de har tid til å jobbe med TTU. 
Lykke til.
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Andre begivenheter
Av aktiviteter utenom turene har vi i år jevnlig hatt kla-
trekvelder, både utendørs (Tikneppen, Støren, Korsvika) og 
innendørs (Åsheim, Selsbakk). Vi har også hatt noen 
kvelder på telemarkski i Vassfjellet og på langrennski i 
Bymarka. TTF har fått ny epost-liste-adresse, og i den 
forbindelse er det også opprettet en egen liste for meldinger 
om kveldsaktiviteter.

Styret og komiteer
Forrige ordinære årsmøte var i oktober 1999. I det nye 
styret for år 2000 ble Tore Stendahl (leder,web-red.), Barbro 
Karlsson (nestleder, sekr.), Anders Östman (redaktør) og 
Thor-Aage Heiberg (kurs- og utstyrsansvarlig) gjenvalgt fra 
1999-styret, mens Kirsti Vatn (kasserer) og Rune Trandum 
(møteansvarlig) ble valgt inn. Høsten 2000 overtok Bjørn 
Sundfær for Rune Trandum som møteansvarlig. Samtidig 
ble det opprettet en redaksjonskomite bestående av Marit 
Brånås og Anders Östman. Valgkomiteen besto dette året av 
Vassilia Partali og Kjetil Johannessen, samt Tore Stendahl 
fra styret. Det bør også nevnes at vi høsten 2000 hadde års-
fest på i Seilforeningens lokaler på Skansen, takk til Harald 
Brataas og festkomiteen.

9.3  FALKANGERS FOND
Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes til 
fremme av ungdommens interesse for turer i fjellet. Det er 
ikke blitt utbetalt noe bidrag i 2000.

Beholdning pr. 1.1 2000 kr. 420.238,70
Renter 2000 " 22.738,80

Beholdning pr. 31.12.00 kr. 442.977,50

Trondheim, 24. april 2000

Erik-Martin Braathen Torgeir Gunleiksrud
leder daglig leder

9.4  FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave.
Den 15. mai 2000 ble en ny stiftelse til fordel for 
Trondhjems Turistforening etablert med en grunnkapital 
på en million kroner. Stifter er fru Ågot Kleven som var 
gift med nå avdøde smedmester Finn Kleven. Begge har 
gjennom mange år nedlagt et betydelig frivillig arbeid til 
beste for TT. Finn Kleven var i årene etter krigen medlem 
av styret og ble i 1957 tildelt foreningens hederstegn, 
Reinrosa med gull eikekrans.
Stiftelsens formål er å gi bidrag til utstyr og/eller vedlike-
hold av foreningens betjente hytter. Til dette kan stiftelsens 
styre bevilge inntil 80 prosent av den årlige avkastningen; 
de resterende 20 prosent skal tilføres kapitalen.
Renteinntektene for 2000 beløper seg til kr. 38.557. 
Av dette er kr. 7.711 tillagt kapitalen, mens kr. 30.846 er 
avsatt til fordel for TT uten at det ved årsskiftet ennå var 
bestemt hvordan det avsatte beløp skulle disponeres.

9.5  PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter som kommer fra royalties fra 
salg av "Fjellflora" og "Fjellfauna", utarbeidet og gitt TT 
av Olav Gjærevoll og Reidar Jørgensen.

Balanse pr. 31.12.00

Grunnfond kr 229.689,55 Renter kr. 11.790,33

Driftsfond kr 217.178,49 Renter kr. 10.945,36

1/3 av grunnfondets avkastning legges hvert år til 
grunnfondets kapital
2/3 av grunnfondets avkastning overføres til driftsfondet 
og disponeres i henhold til vedtektene

Styret har i perioden gjennomført ett møte. 
Kr 20 000 ble etter søknad innvilget som tilskudd for 
videreutvikling av TT-web.


