
ALT FOR HAGE OG HUS 
I VÅRE FORRETNINGER FINNER HAGEEIEREN 

ALT AV INTERESSE^AV BLA.: 

• Prydbusker, roser, hekkplanter, bærbusker stauder 
• Potteplanter, spesielt grønnplanter, palmer, kaktus m.m. 
• Frø, blomsterløk, gjødning, jord, plantevernmidler 
• Plantekasser, potter, urner, hageheller, skulpturer 
• Hageredskaper og maskiner for hage- og gartneri 
• Dekorasjonsartikler i kjempeutvalg. 

Illustrerte kataloger og prislister gratis. 

fterum 
LADE GARTNERI 

Harald Hårfagres gt. 8, 7000 Trondheim (07) 92 02 32 

LEANGEN HAGE & FRITID 
Thonning Owesens gt. 24, 7000 Trondheim - (07) 91 96 20 

Trim i fjellet 
slapp av I 

H U S 

bygget av 

NORVIK i AASEN A/S 
BYGGMESTERE 

Gamle Kongevei 70 
7000 Trondheim 

LOVER FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 

Formål: 
1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turiivet. Særhg skal 

den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til 
land og folk. Ved opplysningsarbeide skal foreningen søke å gjøre turene 
interessant og givende. 
Foreningen fremmer sine formål: 

a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiltak til bedring i losjiforhold i 
fjelltraktene. 

b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge 
framkomsten. 

c) ved årbøker, rutebeskrivelse og andre skrifter av interesse for turiivet. 
d) ved fellesturer og møter for medlemmene. 
e) ved andre tiltak som styret finner nyttig. 

Medlemmer: 
2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: 

a) Arsbetalende medlemmer. 
b) Livsvarige medlemmer. 
c) Innbudte medlemmer. 
d) Æresmedlemmer. 
Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent 
innen 31. desember. Medlemmer under 18 år og over 67 år, samt ektefeller, kan, 
om de ønsker det, betale redusert kontingent. 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 hederstegn, eller innby som livsvarige 
medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen. 

Foreningens ledelse: 
4. 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. 
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 generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som 
de finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen 
forplikter enten ved formannen, eller ved nestformannen og ett styremedlems 
underskrift. 
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BRILLER - KONTAKTLINSER - KIKKERTER 
BAROMETERE OG TERMOMETERE 

Medlenn av Norsk Optikerforbund 
Medlem av Norsk Kontaktlinseforbund 

Du finner oss øverst i Nordre gt. 

^ 
^ • * 

^ 

A / ^ H. IVERSEN AIS 
Optikus Koren 

(07)520211-526810 
Nordregt. 2-7000 TRONDHEIM 

Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. 
Hvert år uttrer 4 medlemmer, de første 2 ganger ved loddtrekning. Rådet 
sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann. Det skal innkalles minst 
en gang i året. Rådet skal: 
a) Føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med lovene og 

generalforsamlingens beslutninger. 
b) Behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse til generalforsam

lingen om dette. 
c) Avgi uttalelse i saker hvor styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig. 

Ordinær generalforsamling: 
5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april - 15. mai. Tidspunktet 

for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 
Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. 
Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år og som var innmeldt innen 1. 
februar. 
Generalforsamlingen behandler: 
1. Årsberetning for foregående kalenderår. 
2. Revidert og desisert regnskap for foregående kalenderår. 
3. Budsjett for året. 
4. Valg på: 
a) Formann for 2 år. 
b) Styremedlemmer for 2 år. 

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved 
loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem 
til styret for resten av funksjonstiden. 
Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. 
Valgbar til verv under punktene a og b er medlem etter forslag fra 
valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 
1 uke etter at generalforsamling er kunngjort. 

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 unntagen valgkomite. Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig, men 
skriftlig avstemming kan sløyfes for punkt c til e hvis halvparten av de 
tilstedeværende medlemmer tillater det. 

5. Fastsettelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer. «Dog 
kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den 
alminnelige prisutvikUng uten å forelegge saken for generalforsamUngen. Slik 
regulering foretas i tilfelle for arsbetalende medlemmer på grunnlag av 
endringer i konsumprisindeksen, eller annen tilsvarende indeks, og kan 
avrundes oppad til nærmeste femkrone.» 



reis med
send med 

AUtid og gjerne til tjeneste! 
DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB 
Trondheim - Telex NFDS 55041 - NFDS 55180 (Passasjer) 

Telefon 52 05 00 - Telegr.adr. «Nordenfjeldske» 

NSB-REiSEBVRA ICJEOEN mm 50 
FULLSER¥iGE»BYRÅi 

MISEBYMETI SPåREBåNKEM 
¥år@ reisskoiisulsiiter gir råd og deltar i planleggingen og yanset! 
reisemål: ¥i er eoeste byrå som er on-line på alle reserveringerssystemer. 

E@lser meå ttsg/fly/skip 
Hoiøltopph&U 
Leietil 
Belssiisrslktinger 
Ghariåriag/fly/tuss 
Selsk^srelssr 
FeMesuiflukter med 
Tog/tuss/hotell/sørweriag 

MSB-ftBSSEBVRM 
Kongens gt. 4 . 7000 Trondheim 
Tlf. 07-52 10 70/52 72 22 

Ta knntakt med ess det ken lønne seg. 

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

Beslutninger på generalforsamUngen fattes ved alminnelig flertaU med unntak 
av beslutninger i de saker som er nevnt i § 7,8, og 9. Styremedlemmer og andre 
kan unnslå seg gjenvalg i like lang tid som de har fungert. 

Ekstraordinær generalforsamUng: 
6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. 

På skriftUg motivert krav fra minst 30 medlemmer bUr ekstraordinær generalfor
samling å innkalle innen 1 måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel 
og stemmeregel som for vanUg generalforsamling. 

Norske Turistforeningers Forbund: 
7. Trondhjems Turistforening er medlem av Norske Turistforeningers Forbund. 

Styret oppnevner foreningens representanter til Norske Turistforeningers For
bunds Landsmøte. Videre innstiller styret til landsmøtet på valg av regional(e) 
representant(er) til Forbundets Landsstyre. 

Lovendringer: 
8. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamUng med 2/3 

flertaU. SkriftUg forslag må være styret i hende innen 1. mars. 

Oppløsning: 
9. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære 

generalforsamUnger med 3/4 flertall og dersom det ved siste gangs behandUng 
møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovUg vedtatt, går foreningens 
midler foreløpig 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 oppløsningen, og bare 
til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. 


