
wm 

skal det være 
Stratos 

Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. 
Se hvor porøs og deilig den er-
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Lover for Trondhjems Turistforening 
(Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) 

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 opplys
ningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og gi
vende. Foreningen fremmer sine formål: 
a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til be

dring i losjiforhold 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 redusert kontingent, men har ikke krav 
på foreningens årbok. Medlemmer som har betalt kontingent uav
brutt 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 generalforsamlingen. 

ÆRESBEVISNINGER 
§ 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, 
kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens heders
tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Her-

. om gir styret melding på generalforsamlingen. 1 9 7 



Tannlegrer i Trondheim 

HUGO DALAKER 
M. N. 1̂ ; F. 

Kongens gt. 30 Telefon 22 637 

CATO CHRISTOPHERSEN 
M. N. T. F. 

Nordre gt. 12 — Gjensidige-gården Telefon 20 460 

PER BOKSASP 
M. N. T. F. 

Kongens pt. 15 Telefon 24 463 

FREDRIK SELMER 
M. N. T. F. 

Trønderheimen Telefon 22 199 

THORVALD ZAHL 
M. N. T. F. 

Nordre gt. 2 Telefon 22 494 

PER FOSSLAND 
M. N. T. F. 

Kongens gt. 15 Telefon 27 462 

198 

FORENINGENS LEDELSE 
^ 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret 
består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutnings
dyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 
styremedlemmer er til stede. 

Formannens, evt. nestformannens, stemme er avgjørende ved 
stemmelikhet. 

Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med 
§ 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsam
lingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. 
Det ansetter personale og fastsetter lønninger. 

Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestfor
mannen og ett styremedlems underskrift. 

Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges 
for 3 år ad gangen og uttrer etter hvert år med en tredjepart, de 
2 første ganger ved loddtrekning. Rådet kan gis spesielle oppgaver. 
Det sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann og 
skal innkalles minst en gang om året. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

|§ 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april— 
115. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunn-
Igjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumen-
|tene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett 
|har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. 
Ifebruar. Generalforsamlingen behandler: 

| 1 . Årsberetning for foregående kalenderår. 
|2 . Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 
| 3 . Budsjett for året. 
|4. Valg på: 

a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er medlem bare etter forslag fra 
valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlem
mer Innen 1 uke etter generalforsamlingen er kunngjort. 

b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremed
lemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir 
valgt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funk
sjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets med
lemmer. 199 



Fjellfolk og Bymark- t r ave re ! 

Velkommen til Skistua 
Og Elgsethytta 

Velkommen som medlemmer av 
T R O N D H J E M S S K I K L U B 

Når De ikke kan komme til fjells 

Husk da at Elgsethytta og Skistua alltid står åpen. 
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c) 4 medlemmer av rådet. 
d) lønnet revisor. 
e) 2 kritiske revisorer. 
f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. 

Valgkomiteen skal Innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for 
samtlige valg unntaken valgkomite. 
Valg Ifølge punkt a) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemming kan 
sløyfes for punkt c) til e), hvis halvparten av de tilstedeværende med
lemmer tillater det. 

5. Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 

6. Forslag fra styret. 
7. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. 

Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig fler
tall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i §§ 7 og 8. 

Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang 

tid som de har fungert. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
§ 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det 
finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 med
lemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen 1 må
ned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemme
regler som for vanlig generalforsamling. 

LOVENDRINGER 

§ 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær general
forsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende 
innen 1. mars. 

OPPLØSNING 

§ 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 på
følgende ordinære generalforsmlinger med V4 flertall og dersom det 
ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis opp
løsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløpig over til 
Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en even
tuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. 
Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år 
etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nå
værende forenings formål. 201 



NOE Å GÅ PÅ! 

^m 
DRIKK ØVREKAFFE 
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E. FJELDSETH 
ELEKTRISITETSFIRMA 

A.S Trondheim—Orkladal 
Billag 

THAMSHAVN 
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BØKER Og PAPIR 

GLOBUS-FORLAGET A/S 
BOK- OG PAPIRHANDEL 

Telefoner 24 8 9 3 - 2 1 7 2 9 Kongens gt. 15 - Trondheim 

WT- g^ wr ^ PETROLEUM 
I V w I V O KAMINER 

installasjon og finansiering 

TlHREHnLSES VULHOMPHBNIET 
Ring 29 046 

ALT TIL HAVE OG GARTNERI 
Såvarer — gjødning — redskaper 

blomsterløk — planter 

Kataloger og prislister på forlangende 

TMm&fråhmåi 
Kongensgt. 49 — 7000 Trondheim — Tlf. 27 180—30 800 

Husk Fotoutstyr t i l Fjel l turen 

)S 
I KMJRE HERMES 

G|ensldlg«gården, Nordre gt. 1 2 

Trygghet for garanti og service 

Gullsmeder i Trondheim 

P. SKARSTEN 
Folkets Hus . Telefon 22 869 

MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S 
Munkegt. 3 Telefon 20 439 

FRIDTJOF MORKEN 
Midt i Nordre gt. Telefon 22 860 

ODIN DOMAAS 
Munkegt. 3 4 - 3 6 Telefon 21 785 

OLA DAHLSVEEN A/S 
Vis a vis Astoria Hotell i Nordre gt. Telefon 25 806 

PAUL 0. ISDAHL 
Innherredsveien 2 B Telefon 22 658 

Støtt foreningen 
med Deres medlemssUap 
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^^liéje- ogf oléétreprodukåfon^ 

REIDAR HOV ^ Klisjeanstalt 
KONTOR OG ATELIER 

KJØPMANNS GT. 46 

TELEF. 

2 6 3 7 6 

P O S T B O K S 284 

7 0 0 1 TRONDHEIM 

BANKGIRO 050247-6/4240' 

P O S T G I R O 3 1 . 8 0 2 3 

a^ 
THAULDWlSØN 

SENTRALBORD 32 570 — TRONDHEIM 

SENTRALBORD 834882 — DRAMMEN 

Damenes hjørne vdkommen inn 

TEKSTILYARER — 

OLE DAHL 
T R O N D H E I M 

DAMEKONFEKSJON 

^peAieilltet 

3i,ermetlék kjøttpålegg^ og 

^urproviant 

HEIMDAL CANNING ^ 
UTSALG: 

Ole Kolstads vei 3 

Telef. 46 020, 46 206 
7080 Heimdal 

Jernbeton Trondhjem A.S 

Olav Tryggvasons gt. 26 

Telefon 21 531* 

207 



208 

TENK HJEM 

TENK FORSIKRING 

R 
FORSIKRING 

LANDSDELENS EGET FORSIKRINGSSELSKAP 

Søndre gt. 14 Telefon 28 540 

Kontormøbler som øker hele 
kontorets kapasitet... 

NOBØs nye kontorsystem er kon
struert efter byggeklossprinsippet. 
Alle elementer kan kombineres på 
utallige måter. Derved skapes ef
fektive arbeidsgrupper, alltid på 
et minimum av plass. 
Nye innredningsdetaljer, tilpasset 
kontorets mangesidige behov, ska
per bedre orden og bedre flyt i 
arbeidet. 

rasjonell, planløsning -
fleksibel innredning -

elegant design. 
Ny design med rene linjer, i rolige 
samstemte farver gir kontoret et 
harmonisk, tidsmessig utseende. 
Nobø kontormøbler er uhyre slite
sterke og krever intet vedlikehold 
utenom vanlig vask. Legg merke 
til skrivebordsskuffene som glir 
lekende lett og lydløst på kulelag 
rede sleider og kan trekkes ut i 
hele sin lengde. 

Lf I f flUEDCSf H S 
KONTOR-, ARKIV- OG LAGERUTSTYR 

Hovedforhandler for Nobe Fabrikker A/S 
Hovedkontor og lager, Falkenberg tif. 16550 
Butikk Dronningens gate 7, (Nordengården 

Trondheim - Tlf. 20578 209 



MEMCEDES-BEM^g 

•SoSswwiy^sBB^^^SSKs 

Kraft '— Komfort — Kvalitet /l| 
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THONDHEIH 

III»! r^m _ — . 

VI UTFØRER 

Pros/e/ct/ede/se 
6ygge/ec/e/se 
Prosjektering for: 

m BYGGETEKNIKK 
• VANN- OG AVLØPSANLEGG 
• VEG- OG TRAFIKKANLEGG 

SIVILINGENIØR 

FRAffyrS -• G. MØRCH 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK DG BYGGELEDELSE 
TRONDHEIM - NAMSOS - MO I RANA 211 



BESØK 

m 

ÅPEN HELE ÅRET! 

YPPERLIG TURTERRENG SOMMER SOM VINTER 

Ta med familien i ferier og på helgatur! 

Eller kanskje syforeningen m/ tilbehør? 

V e l k o m m e n ! 

FOR PLASSBESTILLING: 

2 1 2 KONTAKT NORDPÅ, HALTDALEN - TELEFON 987 

M 
Norsk 
Designcentrum 
Merke for 
god design 

• «Fjellteltet Nylon» 
Materialer: Faced Nylon. 
Lengde: 200 cm. Bredde: 120 cm. 
Høyde: 120 cm. 
Vekt uten stenger: 1,1 kg. 
Vekt med stenger: 1,6 kg. 
Utstyrt med 4 ventllasjonsluker, 
hvorav 2 er regulerbare. 
Tildelt: Designprisen 1968. 
Farger: Olivengrønn - blå - orange. 

MERKET SOM GARANTERER KVALITET 

«Fjellposen Nylon» - ekstra lett. 
Trekk: Lakknylon, garantert duntett. 
Tverrgående kanaler med mellomvegger, fylt med 
lett og fyllkraftig hvit gåseheldun, I toppkvalitet. 
Lengde: 220 cm. Bredde: 80 cm. 
Farger: Olivengrønn - blå - rød. 
Vekt m/ varetrekk: 0,985 kg. 
Tildelt: Norsk Designcentrum's Merke for god design. 

inspektør Eirik Nesse i Den Norske Turistforening uttaler den 
29/9-1969: «I januar 1968 var De så vennlig å gi meg etfstk. 
av «Fjellposen» til prøve. Jeg tror at jeg kan si at jeg nå har 
prøvet posen under alle forhold - ved overnattinger direkte på 
snøen I temp. ned til -^31, med underiagfav bjerkeris og en 
isoporpiate, på en rekke snøhuleturer, på alle mine inspek
sjonsturer for foreningen både sommer og vinter og sist i høst 
ved en klatreferie i Alpene. Og jeg må bare uttrykke min store 
begeistring - posen er førsteklasses I Jeg hadde ii<l<e trodd 
at det gikk an at en pose som er så lett og har et så lite vo
lum (sammenrullet), kunne være så varm. Jeg kan i det hele 
tatt ikke sette fingeren på en eneste mangel. Stoffet er lett, 
duntett og vannavstøtende samtidig som det ikke blir klamt 
å ligge I». 

Med venn l ig h i lsen 

inspektør 

FABRIKANT: HELLIKSEN SPORT, TRONDHEIM 
Be om spesialbrosjyre hos Deres sportsforhandler. 
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rriTf?' 

Rimelig 

THRKJIRINE 
med tidsmessige og 
homlortuMe turbusser 

Turbilkontoret har busser for ethvert behov og kan 
på kort varsel påta seg: 

• SKOLETURER 
• SIGHTSEEING 
• SELSKAPSTURER 
• BEFARINGER 

Ring 27322 eller 2 4 4 7 4 for nærmere opplysninger. 

TURBILKONTORET 
3 3 , *"S 

RUTEBILSTASJONEN 
T R O N D H E I M 

P E R S O N - O S S O D S B E F O R D R I N S - T U R B I L K J Ø R I N S 
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BESØK WÅMT WWS-BEJWTEM 

Warmeanlegg 

Wentilasjonsanlegg 

Sanitæranlegg 

Ring * 20 025 

SALG - MONTERING - SERVICE 

Setsaasf 
I I I TRQMDHEiiVi 
OSLO-ÅLESUND-KR.SUND-STJØRDAL-MO-TROMSØ 

îH§U?*f?'jA 

.TV * -k 
FORENEDE LIV 

Livs- og Pensjonsforsikring A/S 


