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1. FORENINGEN 

ÆRESMEDLEMMER: 

1907 Carl Schulz 1957 Reidar Jørgensen 
1920 Axel Soi-nmerfeldl 1967 Magne Asbj, Haave 
1922 Olaf Grilstad 1967 Eivind Kierulf 
1924 Cecil Wdm. Slingsby 1975 Astrid Olsen 
1935 Fridthjof Brun 1977 Rolf Høyem 
1935 Ludvig Sivertsen 1987 Franls-G. Mørch 
1947 Roar Tønseth sen. 

, 1953 Arne Falkanger 

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans. 
1947 Thor Tharum 1980 Frants-G. Mørch 
1947 Hilmar Nilsen 1984 Gustav Lien 

i 1954 Edvard Løchen 1984 Teodor Brandfjell 
f 1957 Finn Kleven 1985 Anne M. Bergquist 

1957 Erling Nilsen 1987 Jorun Svingen 
1957 Gunnar Raabe 1987 Ingvild Flåteplass 
1962 Marfine Unsgård 1987 Thor Risan 
1962 Olga Reitan 1987 Toralv Aune 
1962 Hjørdis Mørkved 1987 Ivar Maske 
1962 Gunnar Birkeland 1987 Per A. Strickert 
1967 Astrid Olsen 1987 Claus Helberg 
1967 Magna Kjelland 1988 Karl H. Brox 
1967 Bjarne Eriksen 1990 Johan Bolme 
1969 Rolf Høyem 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen i 

1 1974 Fritz Christensen 
1976 Toralf Lyng 
1978 Franck Rindal 
1979 Erik Hansen 

Innbudte livsvarige medlemmer: 
1957 Modolf Moen 1967 Svein Grøtte 
1962 Ragnhild Næssmo 1979 Nils M. Vaagland 
1962 Asbjørn Clausen 1982 Inga Stokke 

1985 Johan Bolme 
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MEDLEMMER 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Husstandsmedlemmer 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

1989 

486 
6,161 
1.600 

178 
302 

1990 

498 
5.768 
1.832 

105 
333 

1991 

531 
5.767 
2.046 

393 
363 

Nedalshytta 
''•̂  Orkelsjøhytta 

Ramsjøhyfta 
Schulzhytta 
Slorerikvollen 
TrollheimshyrttS 
Væ kl ar hauge Q 

Oddmund Olsen 
Hans Olav Sæther 
Ola L. Aune 
Georg Trondseth 
Thor Risan 
Morten Halgunset 
Kristine Furan 

8,727 8.536 9.100 

TILLITSVALGTE 
Styret: 

Rådet: 

Desisorer: 

Revisor: 

Formann Sven Kolstad, neslformann Erik M. Braathen, 
Nils Slungård, Erik Stabell, Roar Nålsund, Terje 
Skjønhals, Vigdis Heimly, Inger M. Lian. 

Fritz Christensen, Nils Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, 
Ivar Maske, Sverre R. Kirksæther, Jorun Svingen, 
Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar Sollie, Nils M. Vaa
gland, Tore Tønseth, 

Roar Rønning og Ivar Sollie. 

Magne Flack. 

TILSYN - KOMITEER - UTVALG 
Tilsyn: 
Bårdsgården 
Dindalshytta 
Gjevilvasshytta 
Græsli 
Jøldalshyfta 
Kjøli 

Trond Ekker 
Liv Grimsmo 
Mårten Vikan 
Harald Græsli 
Toralf Aune 
Martin Nordfjell 
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Arbeidsutvalg: Sven Kolstad, Erik M. Braathen, Terje Skjønhals, 

Branninspeksjon: Arnold Berg 

Byggekomité: Erik-M. Braathen, Erik Stabell, Arne Vaslag, Sven Kolstad 
innkalles lil møtene i byggekomiteen, 

Utstyrskomité: Astrid Olsen, Jorun Moum, Jorun Svingen, Kristine Furan. 

Eiendomsforvaltning: Trond Ekker. 

Møtekomite: Kristin Svendsen, Torild Hage. 

Tilsyn med ruter og karter: Leif Johansen, Sylene 
Arne Vaslag, Trollheimen. 

Turkomite: Ivar Maske, Vigdis Heimly, Christian Smith, Anne Lutterloh, 

Fjellsportgruppa: Jon Birger Stav leder, Øistein Bækken, Erik Brodin, Odd
var Jørstad, Grete Ulvesli, Ellen Viktil. 

Ungdomsgruppa: Trygve Megaard, Anne Grete Olsen. 

Valgkomite: Kristine Furan, Ruth Reitan, Vigdis Heimly (styrets repr.) 

Arbok-komife: Per Christiansen (redaktør), Erik Stabell. 

Bladkomite: Erik Stabell, Svein Loeng, 

PR-komite: Roar Nålsund, Nils Slungård, Lillian Svingen, Vigdis Heimly, 
Karl H, Brox. 

Tydal Båtrute: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). 
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s.: 

Falkangers fond: Sven Kolstad, Terje Skjønhals, Trond Gjettum. 

Klingenbergs gave: Trond Ekker, Nils Daae Rogstad, Nils M, Vaagland. 

Forbundet DNT: Landsstyret: Gustav Lien 
Valgkomiteen: Kristine Furan 
Økonomikomiteen: Gustav Lien 
Naturvernkomitéen: Erik Stabell 
Personalkomileen: Gustav Lien 

Publikasjonsfondet: Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar Sollie 

Styringsgr. forprosjekt Sylene: Nils Slungård, Erik Stabell (varamann). 

ADMINISTRASJON: 
Foreningens daglige drift har i 1991 værl ivaretatt av daglig leder Atle 
Jacobsen, Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. Den 18, nov. 1991 ble Knut 
Bålstad (27) ansatt som nestleder og regnskapsansvarlig i administrasjonen. 
Knut har utdanning innen økonomi og EDB fra Bedriftsøkonomisk Institutt, 
og har bl.a. arbeidet som økononii-/EDB ansvarlig på Strinda distrikt avd. 
HVSO Trondheim kommune. 

MØTER: 

GENERALFORSAMLING: 
Den 104. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 
6. mai 1991 kl. 19.00, 

Mølel ble åpnet av styrets formann, Sven Kolstad, som ønsket de fremmøtte 
velkommen, og spesielt nevnte han Staffan Lindberg fra Svenska Turist
foreningen og hans kone. Eva Lise, som møtte på generalforsamlingen i 
anledning ferietur til Trondheim. Staffan Lindberg takket for å få lov lil å være 
lil stede på generalforsamlingen, og overrakte gave fra STF til Trondhjems 
Turistforening. 

Styreformannen sa videre at generalforsamlingen var annonsert i 
Adresseavisen og Arbeideravisa den 22. april 1991, og at sakspapirene har 
vært utlagt på foreningens kontor siden samme dato. På forespørsel om noen 
hadde innvendinger mot innkalling og annonsering, kom det ingen bemerk
ninger. Generalforsamlingen ble derfor erklært lovlig satt. Styreformannen 
opplyste at de som hadde moftaft grønt adgangstegn var stemmeberelligel på 
generalforsamlingen. Som møteleder foreslo han Nils Slungård og Atle 

Jacobsen Hl å føre protokollen. Ingen andre forslag kom, og disse ble valgt. 
Til å undertegne protokollen ble foreslått Leif Johansen og Odd Stavrum, 

som tellekorps Anne Karin Braathen, Ruth Reitan og Astrid Olsen. Ingen 
andre forslag kom, og samtlige ble valgt. Styreformannen overlot derfor ordel 
til møteleder, som leste opp følgende dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Årsberetning 1990 
2. Årsregnskap 1990 
3. Budsjetter 1991 og 1992 
4. Valg 
5. Styrets forslag til kontingentsatser for 1992 
6. Styrets lovendringsforslag 

Sak 1: Møteleder gikk deretter over til sak 1, årsberetning 1990, og opplyste 
al denne var anbefalt godkjent av generalforsamlingen av rådet og 
desisorer. 
Møteleder ba styreformannen referere årsberetningen, og dette ble 
gjort punkt for punkt. 

På forespørsel fra møteleder kom del ingen innvendinger til noe 
punkt i årsberetningen, og denne ble derfor vedtatt i sin helhet. 

Styreformannen redegjorde også for mottatt anleggsstøtte fra STUI 
i 1990, og for motlall gaver og bidrag. 

I tillegg ble gjennomgått regnskap for Falkangers fond med 
revisjonsberetning fra revisor Magne Flack, og dessuten regnskapet 
for Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave med tilhørende årsberetning 
og revisjonsberetning. 

Forsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer i denne 
forbindelse. 

Sak 2: Møteleder ba daglig leder Atle Jacobsen gå jennom årsregnskapet for 
1990 med tilhørende kommentarer. Møteleder opplyste samtidig al 
rådet har gitt styret og administrasjonen honnør for godt utført arbeid i 
1990, og har anbefalt del fremlagte årsregnskapet godkjent av 
generalforsamlingen. 

Videre opplyste han at desisorene i brev av 06.05.91 har innstill 
overfor generalforsamlingen al styrets forslag til årsregnskap vedtas 
som foreningens regnskap for 1990. 

Etter at daglig leder hadde gjennomgått årsregnskapet for 1990, 
kom det på forespørsel ingen innvendinger mot dette. Del ble derfor 
fastsatt som foreningens regnskap for 1990. 
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Sak 3 Møteleder ba deretter Atle Jacobsen om å gjennomgå budsjettet for 
1991, og opplyste samtidig at rådet har anbefalt budsjettet godkjent av 
generalforsamlingen. Budsjettet ble gjennomgått og kommentert, og 
forsamlingen hadde ingen innvendinger mot dette. Det ble derfor 
fastsatt som foreningens budsjett for 1991. 

Til slutt ba møteleder Alle Jacobsen kommentere og gå gjennom det 
foreløpige budsjettforslag for 1992, samtidig som han opplyste at også 
dette er behandlet av rådet og anbefalt godkjent av generalforsamlin
gen. 

Jacobsen innledet med å gjøre oppmerksom på at budsjett for 1992 
iflg. lovene egenfiig ikke skal behandles av denne generalforsamling. 

Når styret likevel tar dette opp, har det sammenheng med general
forsamlingens fastsettelse av kontingent for 1992, og for å vise behovet 

• for inntektsøkning (kontingenløking) ut over prisstigningen i 1992. 
Etter en del spørsmål fra forsamlingen ble styrets forslag Hl 

foreløpig budsjeft for 1992 godkjent. 

Sak 4 Møteleder ga deretter ordet til valgkomiteens formann, Kristine Furan, 
som leste opp følgende innstilling fra valgkomiteen: 

4 styremedlemmer er på valg: 
Gustav Lien 
Jorun Moum 
Nils Slungård 
Erik-M. Braathen 

2 medlemmer har frasagt seg gjenvalg - Gustav Lien og Jorun Moum. 

Valgkomiteen foreslår: 
Nils Slungård, gjenvalg 
Erik-M. Braathen, gjenvalg 
Inger M, Lian, ny 
Vigdis Heimly, ny 

4 rådsmedlemmer er på valg: 
Nils Flå 
Sverre Kirksæther 
Ivar Maske 
Nils M. Vaagland 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av samtlige. 
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Revisor: Valgkomiteens forslag: 
Magne Flack, gjenvalg. 

Kritiske revisorer: Valgkomiteens forslag: 
Ivar Sollie, gjenvalg 
Roar R^ftning, ny 

Samtlige foreslåtte kandidater er forespurt og har gitt positivt svar til valg. 
Valgene gjelder for den periode som foreningens lover foreskriver. 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Møteleder leste deretter opp styrets forslag til ny valgkomite: 
Kristine Furan, gjenvalg 
Ruth Reitan, gjenvalg 
I medlem av styret, som styret selv utpeker 

Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtaft. 

Sak 5 Styrets forslag Hl kontingentsatser for 1992. 
Møteleder leste opp følgende forslag fra styret: 
Prisen på nye livsvarige medlemsskap settes til kr. 3.700 fra og med 7. 
mai 1991. Han opplyste samtidig at rådet bar anbefalt forslaget 
godkjent av generalforsamlingen. Nestformann i slyret, Erik-M. 
Braathen, begrunnet forslaget gjennom kommentarer og visning av de 
beregninger som er ^ort for å komme frem til nevnte pris. 
Styrets forslag til pris på nye livsvarige medlemsskap ble vedtatt mot 5 
stemmer. 

Møteleder leste deretter opp følgende forslag fra styret til konHn-
gentsatser for arsbetalende medlemmer for 1992, og opplyste samtidig 
at rådet har anbefalt forslaget godkjent av generalforsamlingen. 

Hovedmedlem kr, 260 
Junior/honnør kr, 160 
Husstandsmedlem kr. 90 

Styrets forslag ble vedtatt mol 4 slemmer. 
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Sak 6 Styrets lovendringsforslag. 
Møteleder leste opp følgende lovendringsforslag fra styret: 
Under § 2 - medlemmer, står bl.a, følgende setning: 
«Medlemmer under 18 år og over 67 år, samt ektefeller, kan, om de 
ønsker det betale redusert konfingent.» 
Nevnte setning foreslås endret slik: 
Medlemmer under 25 år og over 67 år, saml ektefeller/samboere, har 
anledning til å betale redusert kontingent. 
Møteleder opplyste at rådet har anbefalt forslaget godkjent av 
generalforsamlingen, 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
§ 5.5 Fastsettelse av konlingenl for arsbetalende og livsvarige med
lemmer. 
Andre avsnitt i § 5.5 foreslås endret slik: 
«Slik regulering foretas i tilfelle for arsbetalende og nye livsvarige 
medlemmer på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen og kan 
avrundes oppover til nærmeste femkrone.» 

Rådet har anbefalt forslaget godkjent av generalforsamlingen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Møteleder erklærte seg dermed ferdig med sin oppgave og overlot 
ordel til styrets formann. Denne overrakte blomster og hjertelig takk til 
avtroppende styremedlemmer Gustav Lien og Jorun Moum. Begge har 
gjennom flere år gjort stor innsats til beste for TT. 

Møtet hevet kl. 20.52. 

Leif Johansen Odd Stavrum 
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STYREMØTER. 
^•. Det er holdt 13 styremøter og behandlet 119 saker. I tillegg er del holdt ett 

planleggingsmøte med tema langtidsplanlegging. 

ARBEIDSUTVALGSMØTER: 
Det ble holdt«4 møter i abeidsutvalget i 1991. 

RÅDSMØTER: 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 18.03 og 
22,10.91, Det første mølel behandlet årsberetning og regnskap 1990 og 
budsjett 1991 og 1992. I tillegg ble det behandlet lovendringsforslag; pris 
livsvarig medlemsskap, konfingenlsatsen årsbet. medlemmer 1992. 
Det andre møtet var av orienterende karakter. 

SEKRETÆRMØTE: 
Det ble avholdt I sekretærmøte i 1991 i Oslo, TT var representert med Atle 
Jacobsen. 

MØTER I DNTS NATURVERNKOMITÉ: 
Del er avholdt 4 møter i 1991, det ene med befaring i Etnevassdraget i 
Sunnhordaland. Erik Stabell fra TT har deltatt på møtene 11.3,, 27.5. og 
19.11., men ikke på befaringen 13,- 15. september. 

LANDSMØTE: 
1 år ble landsmøtet holdt på Kalhovd Turisthytte 14.- 15. juni 1991, Fra TT 
deltok Sven Kolstad, E. M. Braathen, Atle Jacobsen og Ivar Maske. 

2. TRAFIKKEN I FJELLET: 

1991 ble ikke som forventet. I påskesesongen gikk besøket ned med 239 
overnattinger fra 2.162 overnattinger til 1.923 11991. Størst var nedgangen i 
Sylene. 

Sommersesongen fikk også en nedgang på 273 overnattinger, fra 8.714 til 
8.441 i 1991. Dette gjelder de betjente hyttene. 
Schulzhytta var selvbetjent også denne sommersesongen. Det tildels dårlige 
været må ta endel av skylda for nedgangen, spesielt i påska. Del ble storm på 
påskeaften. Sommersesongen var fil sine tider veldig regnfull. 

- 93 -



3. VIRKSOMHETEN I FJELLET 

Nybygg og vedlikehold: 
Generelt: 
1991 har vært el nytt svært aktivt år for byggekomiteen. Oppmerksomhet er 
særlig rettet mol brannvern eller at det er innført nye brannvernbestemmelser 
for overnattingssteder. Det er igangsatt en systematisk gjennomgåelse av alle 
hytter for å utarbeide den dokumentasjon og foreta de endringer og om
bygginger som er nødvendig elter det nye regelverket, I tillegg forlseller 
arbeidene for å få installert dusjer på hyttene og heve den vedlikeholdsmess-
sigc standard. 

En har ikke fått avklaring på nye hyttebygg nord for TroUhetta og mellom 
Sylene og Femundsmarka. Det er ikke forelall vesentlige utvidelser på hyt
tene. En del ekstraordinært vedlikehold som må gjøres ulenom åpnings-
sesongen, og som var planlagt for utførelse i 1991, er blitt utsalt fra senhøsten 
lil ettervinteren 1992. Dette både av hensyn til transport og lysforhold. 

Det er foretatt ny branntaksl for fullverdiforsikring for alle hyllene, og del 
vil på forsommeren 1992 bli utført en registrering av all innbo og løsøre. 

Dindalshytta: 
Del er ikke gjort større arbeider på hytta. Den er i god stand. 

Gjevilvasshytta: 
Det er gjort omfattende utbedringsarbeider på hytta med skifte av vinduer, 
utbedring av kjøkken og det er satt i gang arbeider for å bygge om dusjer og 
badsluavdelinga i kjelleren. Hytta er i rimelig god stand, men det er stort 
behov for fiere ombyggings- og utbedringstiltak, 

Græslihytta: 
Det er ikke gjort større arbeider på hytta. Den er i god stand. 

Jøldalshytta: 
Det nye selvbeljeningskvarteret/betjeningsavdelingen er lall i bruk og innviet. 
Den nye utedoen er bygd om pga. kapasitets- og luktproblemer. Det er utført 
planlegging for utbedring av dusjavdelingen i kjelleren og for disponering av 
gamle doer til lagerrom. Det er skiftet kledning og vinduer på hyttas vestgavl. 

Kjøli: 
Del er ikke gjort større arbeider i 1991, men del gjenstår noe oppfølging i 
forhold til de omfundamenlerings- og ombyggings arbeidene som ble gjort i 
1990. Hytta er i god stand. 
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Nedalshytta: 
Det er foretatt større dreneringsarbeider rundt hovedhytta og doene. Utedoene 
skai brukes istedenfor vannklosettene for å avlaste infiltrasjonsanlegget i avløpet. 
Det er igangsatt arbeider med flere brannsikringstiltak, bl,a. nødutgang fra 
kjellerstua. Hytta er i god stand. Årsaken til stadige problemer med 
avløpssystemet i kjelleren er funnet og utarbeidet. 

Orkelsjøhytta: 
Del er ikke gjort større arbeider på hytta i 1991, Hytta er i god stand, 

Ramsjøhytta: 
Det er ikke gjort større arbeider på hytta i 1991, Hytta er i god stand, 

Schulzhytta: 
Ytterdøra er Hytlct lenger ut på sidefløya for å lette adkomsten vinters tid. Det er 
også gjort ombyggingsarbeider på kjøkkenet som skal videreføres i 1992, 
Kjøkkenet har fått større vindu mot sør. Diverse utbedringsarbeider er gjort i 2. 
etasje. Det er gjort forberedelser lil utbedringsarbeider i kjelleren. Det er stort 
behov for utbedringsarbeider på hylla fortsatt, spesielt i kjelleren og soverom i 
sidefløyen. Hytta er ellers i rimelig god stand. 

StorerikvoUen: 
Det er ikke gjort større arbeider på hytta i 1991. Det er igangsatt arbeider for 
ombygging av 20-sengsfløya for å etablere en dusjavdeling, skifte ut vestveggen 
og sette istand flatsengloftet. Vanlig vedlikehold er gjort. Hytta er i tilsynelatende 
bra stand, men det ble i forbindelse med ombyggingen av kjøkkenet registrert 
råteskader i tak og vegger i området rundt kjøkkeninngangen, samt fuktinnsig i 
kjelleren i det samme området. Det er videre registrert et par mindre taklekkasjer, 
og cn fullstendig utbedring av tekking/ yttertakkonstruksjon vil måtte bli foretatt 
om ikke så mange år. 

Trollheim.shytta: 
Det er anskaffet større (12 kw) aggregat på hytta og gjort installasjoner på 
kjøkken, ganger, soverom osv. i forhold til den økte strømtilførselen. 
Det er gjort klart grunnarbeider for bygging av ny utedo og aggregathus i 
1992.Det er planlagt ny innredning og utbedring av dusj i kjelleren. Hytta er i god 
stand, 

Nøstebu: 
Hytta er i god stand og vedlikeholdes av Erling Halle og Erik Kårvatn. 
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KVARTERAVTALER: 
Bårdsgården: 
Kvarteret eies av familien Berdal, og all nødvendig vedlikehold blir utført av 
dem. Kvarteret er i god stand, 

Kårvatn: 
Kvarteret eies av familien Kårvatn og alt nødvendig vedlikehold blir utført av 
dem. TT har gjennom vår arkitekt. Jan Ivar Bruheim, bistått vertsskapel med 
planleggingshjelp med lanke på en framtidig større utbygging. Kvarteret er i 
god stand, 

Væktarhaugen: 
Kvarteret eies av Brynhild og Martin Nordfjell, og all nødvendig vedlikehold 
utføres av dem. Kvarteret er i god stand. 

VARDING OG MERKING AV RUTER 
SYLENE: 
Sommerruten Bjørneggen - Schultzhytta er ryddet og nymerket. Ruten ble 
samtidig lagt noe høyere i siden på Ramfjellet i Roltdalen for å unngå de verste 
våte partier. 
Videre ble sommerruten Skarpdalen - Ramsjøhytta merket på ny. Det er også 
anskaffet og lagret planker ved Slorerikvollen og Nedalshytta, Disse vil bli 
lagt ut sommeren 1992 for å utbedre de siste våle deler av rutene i 
nærområdene ved disse hyllene. Det er også foretatt befaring og oppretting av 
stakene på en del av vinterrutene. 

TROLLHEIMEN: 

VINTERMERKING 
«Trekanten» i Trollheimen ble kvislet før påske, 
D.v.s. rutene Gjevilvasshylla - Jøldalshytta, Jøldalshytta - Trollheimshytta, 
(om Rinnvatnan) og Trollheimshytta - Gjevilvasshytta (over Svarthamran). 

SOMMERMERKING 
Rydding, varding og merking utført på følgende ruter: 
Jøldalshytta - Trollheimshylla (over Geithetta og gjennom Svartådalen), 
Trollheimshylla - Bårdsgården (gjennom Folldalen), Trollheimshylla -
Mellomfjell, Bårdsgården - Mellomfjell, Gjevilvasshytta - Mellomfjell og 
Bårdsgården - Innerdal (om Langvatnet). 

Brubyggifjg: 
Eksisterende bruer utbedret/forsterket efter flomskader. For nye bruer over 
Minilla (Gjevilvasshytta - Jøldalshytta) og Svartåa (Jøldalshytta - Trollheims
hytta) er materialer innkjøpt og prefabrikasjon igangsatt. 

b 

MEDHJELPERE 
*̂  Som tidligere år er det ydet verdifull frivillig innsats av grunneiere, saubønder. 

Røde kors Hjelpekorps, Heimevernet, m.fl. 

4. INFORMASJON: 
Publikasjonen 

Årboken: 
Årboka 1990 er utformet som en «håndbok forTT i Trollheimen og Sylene». 
Leverandøren av kartbilagene, Odd M. Øverland, har ikke levert sitt materiale 
etter avtale og årboka er derfor sterkt forsinket. 

Fjellprogram: 
For 1991 ble stoffet fra tidligere «Fjellvandring» og TT's fellesturprogram 
slått sammen til el større «Fjellprogram 1991« for TT. Delte ble vedlagt 
januar-nummeret av Fjell og Vidde og distribuert til alle TT's medlemmer. 
Nord-Trøndelag Turistforening gir nå ul Fjellvandring til egne medlemmer, 
men har ikke ønsket videre utgivelse av felles blad. 

Medlemsmøter: 
Førpåskemøte ble holdt i Kunsfinduslrimuseet 12,03.91. Julie Maske visle 
lysbilder og kåserte over temaet «Fottur på Svalbard», Høstmøtet ble holdt 
29.10.91 samme sled. Claus Helberg holdt lysbildekåseri over tema «Til fjells 
med Henrik Ibsen». 

P/R komiteen v/Roar Nålsund er i gang med å lage egen brosjyre for hver 
enkelt hylte. Brosjyre for Jøldalshytta er allerede ferdig, og Nålsund regner 
med å ha ferdig brosjyre for Gjevilvasshytta og Nedalshytta før sommeren, 

5. FELLESTURER - KURS 

Turkomitéen: 
Tematurer og toppturer blir stadig mer populære, mens det er synkende 
oppslutning om lengre turer. Toppturen til Storsylen var årets mest etterspurte 
tur. Temaluren til Budal var en populær nykommer. Det ble også forsøkt å 
gjennomføre el par nye turer i samarbeid med STF i Sylene, men disse ble 
avlyst på grunn av manglende oppslutning. Disse turene var «midtuketurer». 
Været var ikke helt på vår side i fjor. Det var mangel på snø i vintersesongen, 
mens høstens siste sommertur måtte avlyses på grunn av snøstorm. Det var 
planlagt 20 turer hvorav 11 ble gjennomført. Antall påmeldte deltagere var 
163, mens 134 deltok. 

- 96 - - 97 -



Turprogrammet inngikk i fjor som en del av TT's Fjellprogram. Dette 
inneholder også en del av den informasjonen før var med i Fjellvandring. Fjell-
programmet ble distribuert sammen med nr.l av Fjell og Vidde i 1991, 
Programmet er også sendl lil andre turistforeninger. 

I tillegg til turprogrammet ble det utarbeidet en liten folder med informasjon 
om turene. Denne ble satt frem bl.a. i banker, butikker og på biblioteket. 

Turene har blitt annonsert i samleannonser i Adresseavisen, Arbeideravisa og 
enkelte lokalaviser. Turene har også fått omtale på side 3 i Adresseavisen 
umiddelbart før turstart. 

Vi har en god gruppe med faste turledere som gjør en solid innsats. Flere av 
turlederne er også flinke til å markedsføre turene på egen hånd. Kommende 
sesong planlegger vi også å få gjennomført opplæring av nye turledere, 

Vigdis Heimly 

FJELLSPORTGRUPPA: 
Turene er som alltid Fjellsportgruppa sin viktigste aktivitet. All annen aktivitet er 
kun som krydder til maten. Totalt sto det 20 turer på programmet, men 4 av disse 
ble dessverre avlyst. Hovedgrunnen til avlysningene har vært totalt fraværende 
skiføre, men noen av turene burde alikevcl ha gått hvis interessen hadde værl 
større. Totalt deltok det 182 deUagere på turene våre, det blir 11 i snitt pr, tur. 
Dette er vi svært fornøyd med, selv om det er mange Tordenskiolds soldater. På 
mange typer turer er det ikke ønskelig med flere deltagere, dette spesielt teltturer 
på vinteren og turer hvor vi må benytte sikringsutstyr. Til noen turer er det 
vanskelig å skaffe koordinator, men det dukker alltid opp en i tide. Av turer er det 
to jeg vil nevne spesielt: 

Vi hadde vår årlige sommerleir ved Gjendebu i Jotunheimen. Dette var en 
suksess av de store. Vi hadde stekende sol og skyfri himmel nesten hele uken. Hver 
dag ble benyttet til fine toppturer på de mange tinderekkene i området. Vi hadde i 
år sendt ut invitasjon til alle IjcHsportgruppene i landet, og gledeligvis dukket det 
opp flere personer uten tilhørighet til Fjellsportgruppa. Prikken over i'en kom da 
vi fant en sardinboks med visittkort inne i varden på St.Knutholdstind. Her lå 
hilsner fra de fleste kjente alpinister i Norge på slutten av forrige århundre som 
f eks. Therese Berthau, Howard Priestmann m.fl. 

Den andre turen som bør nevnes er høstturen til Innerdalen, Med 18 deltagere 
hvor nesten alle klatret, er det en påminnelse om den gode rekrutteringen vi har. 
De fleste hadde minimal klalreerfaring og klatret kun enkle ruter. Fjellsport
gruppa har ingen ambisjoner om å bli noen klatreklubb, men det er gledelig at 
stadig flere tilegner seg alpin erfaring. 
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På sett og vis har Fjellsportgruppa hatt et generasjonsskifte i løpet av de siste 
fire årene. Dette gjør aktiviteten litt kritisk, spesielt med hensyn til fjell-
ertaringen til medlemmene våre. Gamle erfarne travere har heldigvis vært ineget 
velvillige Hl å hjelpe oss når vi trenger assistanse lil feks, kursinstruksjon, 
koordinering av spesielle turer o.l. 

Vi som sitfel- i styre og stell merker at avstanden mellom suksess og fiasko er 
ineget kort. Et eksempel på dette er trimmen, i perioder med dårlig vær er det liten 
deltagelse, og det tar lang tid å bygge opp interessen igjen. Vi har prøvd å bygge 
opp interessen med lysbildekvelder, gløgg o.l, og i-esultatet har vært det beste året i 
trimmen sin historie (tross snømangelen). Det sanmie gjelder resten av 
aktivitetene, stor aktivitet er selvforsterkende og liten aktivitet vil være et dødsstøt. 
Dette krever at man har tilgang på ildsjeler, ulen disse vil ikke Fjellsportgruppa 
overleve. 

Utad har vi også økt aktiviteten, Vi har et godl samarbeide både med 
Fjellsportgruppa i Tromsø, Bregruppa og Tindgruppa i NTHI. Organisasjonsmes
sig er vi med i Norsk Fjellsportforuin og DNT's fjellsportgrupper. Denne økte 
kontakten med andre miljøer har vi meget god erfaring med og håper våre 
etterfølgere vil føre dette arbeidet videre. 

Medlemsmassen vår er ganske stabil og var i 1991 187 betalende. 
Medlemskontigenten er vår viktigste inntektskilde, men utgiftene til trykking av 
bladet vårt «Hytt og Vær» har økt drastisk. Bladet tar nå halvparten av budsjettet 
vårt. Stofftilgangc til bladet har vært meget god og vi har i gjennomsnitt 32 sider i 
hvert nummer. 1 1991 kom bladet ul med 5 nummer. 

Vi har arrangert flere kurs; Telemarkskurs, Iglokurs, Minibrekurs og 
Sikringskurs, Orienteringskurset ble avlyst pga. manglende interesse. 

Vi har også hatt flere lysbildemøter, Dette er et meget populært og 
iniljøfreinmedc tiltak. Andre TT-mcdleinmer enn bare Fjellsportgruppa sine bør 
stikke innom på disse kveldene, vi i styret ønsker dere velkommen, 

Erik Brodin (formann 91 /92) 

Ungdomsgruppa: 
Ungdomsgruppa startet året 1991 med nyttårstur lil Glærum Feriesenter i 
Surnadal. Her deltok 30 personer. 
I mars arrangerte vi førpåsketur i Sylene hvor 6 personer deltok. Sommerturen og 
høstturen ble avlyst pga. liten deltagefsc. 

Det foregår for tiden et generasjonsskifte i ungdomsgruppa og den faste kjernen 
er nå meget liten. Vi håper derfor på ny rekruttering og ønsker nye medlemmer 
velkommen til et trivelig turmiljø i Ungdomsgruppa. 
PS. stikk innom TT-kontoret og spør etter ungdomsbrosjyren. 

Trygve Megaard 
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6. REGNSKAP 
Gaver og bidrag 1991: 
Klingenbergs fond ^^- 60,000,-

Adolf Øiens Fond kr. 75.000,-

kr. 135.000,-

STUl Anleggsstøtte kr. 10.000,-

kr, 145.000,-

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heller ikke 11991 avkrevet foreningen 

renter for lån på HIsammen kr. 495.000,-. 

Vi benytter anledningen til å takke for gaver og bidrag vi har fått i 1991. 

Det er i løpet av 1991 nedbetalt langsiktig gjeld med kr, 905,339. 

Samlet langsiktig gjeld pr. 1/1-92 er kr. 500.000, hvorav kr. 495.000 til 

Klingenbergs fond. 

BALANSE PR. 31.12.91. 

Eiendeler 

Omløpsmidler 
U 

Likvider 

Kundefordringer • 

Andre korts, fordr 

Varelager 

Sum omløpsmidler 

Anleggsmidler 

Inventar adm. 

Inventar hyllene • 

Tydal Båiriiie AIS 

Bygninger 

Sum anleggsmidler 

Sum eiendeler 

1991 1990 Gjeld og egenkapital 

Kortsiktig gjeld 

1.807.251 2.247.89.5 Leverandørgjeld 

86,668 18,506 Skattelr/arb,g,avg, 

41.993 Fylkesskattesjefen 

41.000 80.500 Skyldig feriepenger 

1.934.919 2,388,894 Påløpne renler 

Annen korts, ei 

Sum korts.gjeld 

42,880 53,600 

34.160 42.700 Laiigsiklig gjeld 

100 100 Lånibank 

1.689,185 1.865.564 Lånifond 

1.766.325 1,961,964 Sum langsiktig gjeld 

3.701.244 4.350.858 Egenkapital 

Fond livs.medlemskap 

Kapitalkonto 

Sum egenkapital 

Sum gjeld og egenkap. 

1991 1990 

443,136 456.289 

65,439 86.650 

-38.713 

56.000 68,537 

6.166 

579.600 315.780 

1.105.462 933,422 

0 905.339 

500,000 500,000 

500,000 L405.339 

84.000 42.000 

2,011,782 1.970.097 

2.095.782 2.012,097 

3.701.244 4,350.858 

Trondheim,3l,des, 1991/27, feb, 1992 

Sven Kolsiad 

styreformann 

Erik-Martin Braathen Erik Stabell 

Nils Slungård 

Terje Skjønhals 

Vigdis Heimly 

Inger M, Lian 

Roar Nålsund 

Atle Jacobsen 

daglig leder 
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RESULTATREGNSKAP 1991 

DRIFTSINNTEKTER OG 
DRIFTSKOSTNADER 

DRIFTSINNTEKTER: 

Losjiinntekter 

Bevertning og kiosksalg 

Medlemskontingent 

Andre driftsinntekter 

Sum driftsinntekter 

DRIFTSKOSTNADER: 

Varekjøp 

Utg. årboka, medlemsblad 

Lønn, Arb.avg,, honorarer 

Inventar, utstyr 

Vedlikehold 

Forsikringer 

Brensel, strøm 

Kontingent til DNT 

Markedsføring 

Kontorhold 

Ordinære avskrivn. 

Andre driftsutg. 

Sum driftsutgifter 

DRIFTSRESULTAT 

Note 1 

Note 2 

Note 3 

Note 4 

Regnskap 
1990 

1.438.796 

2.211.849 

1,331.856 

79,401 

5,061,902 

888.070 

201.920 

1,858,489 

177.324 

212.408 

88,387 

236.618 

316.438 

178,550 

227.455 

124,865 

354.130 

4.864.653 

+ 197.248 

Budsjett 
1991 

1.480.000 

1,825,000 

1.400.000 

77.000 

4.782.000 

786.000 

230,000 

1.689.000 

150.000 

700,000 

80.000 

210.000 

388,000 

200.000 

260.000 

110,000 

341.000 

5.153.000 

-371.000 

Regnskap 
1991 

1,259.980 

1,411.051 

1.483.504 

125,628 

4,280.163 

597,363 

115.160 

1.457.084 

211.346 

534.723 

52.207 

206.788 

419.760 

124.242 

221,475 

129.744 

381.599 

4.451,491 

- 171.328 

Budsjett 
1992 

1,260.000 

1.355.000 

1.800.000 

209.000 

4,624.000 

580,000 

270.000 

1.732.000 

200,000 

400.000 

73.000 

200,000 

450.000 

157.000 

255,000 

130.000 

594.000 

5.041,000 

-417.000 

Foreløpig 
Budsjett 

1993 

1,310.000 

1.409.000 

1.945.000 

220,000 

4.884,000 

600.000 

150.000 

1785,000 

250.000 

400.000 

80.000 

210.000 

460.000 

160,000 

255.000 

130.000 

610,000 

5,090,000 

- 206.000 
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**̂  FINANSINNTEKTER OG 
FINANSKOSTNADER 

Renteinntekter 

Renteutgifter ^*-

Netto finansposlei" 

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER 

OG KOSTNADER 

Gaver og bidrag 

Anleggsstøtte STUI 

Andre ekstraord, poster 

Nto. ekstraord. poster + 

Res. før årsoppgj.dlsp. + 

ÅRSOPPGJ. DISPOSISJ.: 

Nedskrevet STUI-støtte 

Nedskrevet gaver 

Til kapitalkonto 

Regnskap 
1990 

192,257 

139.148 

+ 53.109 

S 

174.000 

776.000 

147.108 

1,097,108 

1.347.465 

546.000 

75,000 

726,465 

Budsjett 
1991 

130,000 

120,000 

+ 10.000 

100.000 

0 
0 

+ 100,000 

-261.000 

Regnskap 
1991 

177.769 

46,679 

+ 131.090 

135,100 

10,000 

21.823 

+ 166,922 

+ 126.684 

10,000 

75.000 

41,684 

Budsjett 
1992 

125.000 

0 

+ 125.000 

100,000 

207.000 

- 15.000 

+ 292.000 

0 

Foreløpig 
Budsjetl 

1993 

100.000 

0 

+ 100.000 

106.000 

+ 106.000 

0 
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NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET 1991 

NOTE 1 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER 
Det er her bokført annonseinntekter årboka, utleie av jaktterreng, inntekter av 
dusj/badstu og telefon, samt salg av varelager til bestyrerne på Gjevilvasshytta 
og Nedalshytta. 

NOTE 2 - UTGIFTER ÅRBOKA 
Spesielle forhold har medført forsinket utgivelse av 1990 - årboka. En del av 
kostnadene til denne vil derfor først komme i 1992. 

NOTE 3 - VEDUKEHOLD 
Årsaken til al det er brukt mindre enn budsjettert til vedlikehold skyldes ikke 
manglende behov, men byggekomiteen har rett og slett ikke hatt kapasilel lil å 
få salt i gang alle arbeidene og administrere dem. 

NOTE 4 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER 
Under denne posten er bokført reiseutgifter, transport, gratisdøgn, telefon, 
porto, varding/sikkerhet og en del andre utgifter. 

BALANSE 1991 
Varebeholdningen er som vanlig oppført med ca. 25% av kostpris. 

EGENKAPITAL 
Saldo pr. 31.12.90 
Økning fond livsvarig medlemsskap 
Tilført kapitalkonto fra resultatregnskapet 

Saldo pr. 31.12,91 

kr. 2.012.097 
kr. 42.000 
kr. 41.684 

kr. 2.095.782 

BUDSJETT 1992 
Andre driftsinntekter: 
Økningen her skyldes at en har tatt med inntekter av fellesturer. På den annen 
side vil delte gjenspeile seg under » andre driftsutgifter», hvor utgiftene til 
felleslurer er plusset på. Tidligere er det kun bokført netto resultat av 
fellesturene. 
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Medlemskontingent: 
Kontingenten er budsjettert ul fra de satser som er vedtatt på forrige 
generalforsamling og et anslag på 3% vekst i medlemsmassen, 

Løtm, arb.g.avg, honorarer: 
Budsjettert økning av lønnsutgifter skyldes flere forhold. Bl,a. er bemanningen i 
administrasjonen styrket med en hel stilling. Det er dessuten utvidet åpningstid på 
de betjente hyttene både vinter og sommer. 

Anleggsstøtte STUT 
Det foreligger tilsagn på 207.000,- til løypetiltak. Disse midlene vil vi få ut i løpet 
av 1992. 

BUDSJETT 1993 
For å redusere driftsunderskuddet synes del nødvendig å øke medlemskontin
genten noe ut over ordinær prisstigning også i 1993. Budsjettert kontingent er 
basert på følgende satser: 

Hovedmedlem innfil kr. 280,-
Husstandsmedlem innlil kr. 100,-
Junior/honnør innfil kr. 175,-

Del kan i denne forbindelse minnes om at aldersgrensen for juniormedlems-
skap er hevet fra 18 til 25 år, noe som vil medføre en vesentlig reduksjon i 
konfingenlinntekten. 
Medlemsfordelene generelt er også økt, Bl.a. utkommer Fjell og Vidde med et 
ekstra nummer (sju pr. år) fra 1992, og gjennom økt konfingent Hl Den Norske 
Turistforening er vi med på en sterk satsing på naturvern. 
Prisen på losji og bevertning på hyttene er fortsatt svært gunstig, og en stor del 
av medlemskontingenten pløyes tilbake til medlemmene i form av 
standardheving på hyllene. 
Alt dette tatt i betraktning, burde ikke de overnevnte satser være urimelig 
høye. 
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FINANSIERINGSANALYSE 
TILFØRSEL: 

Resultal før årsoppgjørsdisposisjoner 
- Inntektsført utstyrsfond 

Jubileumsinnsamling 

Livsv. medl, fond 
Tilbakebet. depositum 

Ordinære avskrivning 
Nedskriving aksjer 

Egen finansiering 

Låneopptak 

Sum tilførsel 

ANVENDELSE: 

Selvb, Trollheimshytta 
Selvb. Jøldalshytta 
Strøm/vann Slorerikvollen 
Nybygg Dindalshytta 
Nybygg Græsli 
Nybygg Kjøli 
Kjøpt Gjevilvasshylla 
Kjøpt inventar 
Nedbei, langsiktig gjeld 

Sum anvendelse 

DIFF, TILFØRSEL/ANVENDELSE 
(-) nedgang (+) økning av 
ARBEIDSKAPITAL 

1991 

-626.017 

1990 

+ 345.670 

1989 

126,684 
0 

0 

42.000 
0 

129.744 

0 

298.428 
0 

298,428 

0 

26.500 
- 8,044 

0 

0 
0 

650 

0 
905.339 

924.445 

1.347,465 
100.000 

0 
42.000 

8.000 

124.865 
14.900 

1.437,230 

0 

1.437.230 

0 

457,700 
341.641 

13,996 

0 

66.745 
0 

117,389 

94.089 

1.091,560 

476.422 

0 

48,218 

0 

0 
169.934 

0 

694574 

0 

694,574 

87.953 
5.595 

182.204 

0 
24013 

0 
0 

0 
135,052 

434.817 

+ 259.757 

SPESIFIKASJON AV ENDRING 
ARBEIDSKAPITAL 

(-) økning (+) nedgang 
KORTSIKTIG GJELD 

-) nedgang (+) økning 

OMLØPSMIDLER 

- 172,040 

- 453,975 

-626.015 

- 549.670 

+ 894.768 

+ 345.670 

-40,91 

+ 300.675 

+ 259,757 

REVISJONSBERETNING 1991 

Jeg har revidert årsoppgjøret i Trondhjems Turistforening for 1991 i 
overensstemmelse med grunnsetningene for god revisjonsskikk. 
Jeg har også revidert regnskapet for Falkangers Fond og Ektefellene 
Klingenbergs Gave, For sistnevnte er del avgitt egen revisjonsberetning. 
Årsoppgjøret gir etter min mening, et forsvarlig uttrykk for Trondhjems 
Turistforenings stilling og for resultatet av årets drift. 
Resultatregnskap og Balanse kan fastsettes som foreningens regnskap for 
1991. . 

Trondheim, 17. feb, 1992 

Magne Flack 
revisor 

Innstilling fra desisorene vedr. regnskapet for 1991. 
Vi har gjennomgått og vurdert styrets beretning og regnskap med noter for 
1991, 

Vi innstiller ovenfor generalforsamlingen at styres forslag til årsregnskap 
vedtas som foreningens regnskap 1991. 

Trondheim, den 7, april 1992. 

Ivar Sollie 
desisor 

Roar Rønning 
desisor 
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OVERSIKT OVER GJELD PR. 31.12.91. 

Långiver 

Hotellfondet 

Hotellfondei 

Hotellfondet 

Statens Edruskapsfond 

Kreditkassen 

Sparebanken Midt-Norge 

DNT 

Klingenbergs gave 

Klingenbergs gave 

Klingenbergs gave 

Opp-
rinnelig 

75,000 

35,000 

50.000 

70.000 

100,000 

740.000 

5,000 

225,000 

200.000 

140,000 

1,640.000 

Bokført 
pr 1/1-91 

54174 

25.274 

36,121 

53.097 

13,463 

723,210 

5.000 

225.000 

200,000 

70.000 

1.405.339 

Renter 
1991 

6,917 

3.226 

4.612 

7,067 

183 

29.904 

51,909 

Nedbetaling 
1991 

54.174 

25,274 

36,121 

53.097 

13,463 

723,210 

905,339 

Bokført 
31.12,91 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

5.000 

225,000 

200,000 

70.000 

500.000 

TABL^PVER HYTTER OG EIDENDOMMER PR, 31,12.91 

Nr Hyttenavn 

Eiendommer 

1, Dindalshytta 

2, Gjevilvasshytta 

3, Græslihytta 

4, Jøldalshytta 

5. Kjøli 

6. Nedalshytta 

7. Orkelsjøhytta 

8. Ramsjøhytta 

9. Schulzhytta 

10, StorerikvoUen 

11. Trollheimshylla 

12, Nøstebu 

13. Skardørslia 

Bokført 
verdi 

pr, 1/1-91 

14,996 

431,000 

25.000 

183,295 

47.645 

370,000 

0 
217.800 

40,000 

355,845 

179.976 

0 

0 

1.865.557 

Nybygg 
1991 

27.157 

27.157 

Ned
skriving 

STUI-støtte 

7.000 

3.000 

10.000 

Ned
skriving 
gaver 

75,000 

75.000 

Ordinære 
av

skrivinger 

996 

31,000 

13,295 

25.000 

17.800 

25,000 

5,438 

118,529 

Bokført 
verdi pr. 

31/12-91 

14.000 

325,000 

25.000 

170,000 

47,645 

345.000 

0 

200,000 

40.000 

323,845 

198.695 

0 

0 

1,689,185 
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HYTTER/VERTINNER OG OVERNATTINGER 1990/1991 
T R O L L H E I M E N 

Hytter 
Sen- Ven
ger inner 

Påske Sommer Sum Diff. 
1990 1991 1990 1991 1990 1991 90/91 

Betjente liMiei: 

Gjevilvasshylla 54 B, Saunes 404 257 1,477 L442 1.881 1.699 - 182 

Jøldalshytta 48 A.B. Wavold 
L Thomasgård 330 325 1.593 1,670 1,923 1.995 + 72 

Trollheimshyita 55 R. Schei 
S. Nerbu 416 328 2.282 2.216 2.698 2..544 - 154 

Sum betjente 157 

Selvbetjente hyller. 

Jøldalshylla 16 

Trollheimshytta 16 

Bårdsgården 22 
Dindalshytta 12 

Kårvatn 18 

Orkelsjøhytta 8 

Sum selvbetjente 75 

Sum Trollheimen 232 

1.150 910 5.352 5.328 6.502 6,328 -264 

243 +243 
164 233 + 69 

.344 1.056 -288 

308 518 +210 

589 473 -116 
120 97 - 23 

2,525 2.620 + 95 

1.150 910 5,352 5.328 9.027 8,858 - 169 

HYTTER/VERTINNER OG OVERNATTINGER I990/199I 
S Y L E N E 

Sommer Sum Diff. 
1990 1991 1990 1991 90/91 

1.934 1.551 2.323 2.042 -281 

1.428 1.562 1,936 1,980 + 44 

115 104 - 11 

1,012 1.0L3 3.362 3.113 4.374 4.126 -248 

Hytter 

Beijenie hytier: 

Nedalshylla 
Slorerikvollen 

Schulzhylla 

Sen-

* 

52 

64 

30 

Vert
inner 

E.Aas 
S. Guldbrandsen 

J.Thomasgård 

Påske 
1990 1991 

389 491 

508 418 

115 104 

Sum beijenie 146 

Setvbetjenle hyller 

Nedalshytta 

Slorerikvollen 

Schulzhytta 
Ramsjøhytta 

Kjøli 

Græsli 
Væktarhaugen 

12 
6 

30 
24 

8 

10 
6 

103 228 + 125 
130 146 + 16 

413 300 -113 
596 667 +71 

67 103 + 36 
212 154 - 58 

114 125 + 11 

Sum selvbetjent 96 

Sum Sylene 242 

Totalt Trollheimen og Sylene 

1.012 1.013 

2.162 L923 

3,362 3,113 

8.714 8.441 

1.635 1.723 

6.009 5.849 

15,036 14707 

-+ 88 

- 160 
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HYTTER 

Gjevilvasshytta 
Jøldalshylla 

Nedalshytta 

Slorerikvollen 

Sum utleie 

. 

i 

i 

1 

! 

• 

[ 

i 
; 

it 

HI^HIJ^^H! 

UTLEIE UTENOM SESONG 1990/91 
TROLLHEIMEN OG SYLENE. 

VINTER SOMMER 
1990 1991 1990 1991 

893 555 800 409 

132 150 50 62 
525 604 217 298 

237 301 152 48 

1,787 1,610 1.219 817 
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SUM DIFF 
1990 1991 90/91 

1.693 964 -729 
182 212 +30 

742 902 +160 

389 349 - 40 

3,006 2,427 -579 

\ 

' 

1 

i 

1 

j 

1 

! 
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I 
} 
f 
1 

1 
j 

1 
7. LOVER FOR ^' TRONDHJEMS TURISTFORENING. 

1 Formål: 
r 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turiivet. Særlig 

skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre 
kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeide skal foreningen søke å 
gjøre turene interessante og givende. 

Foreningen fremmer sine formål: 
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre lillak lil 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, rutebeskrivelser og andre skrifter av inleresse for turiivet, 
d) ved fellesturer og møter for medlemmene. 
e) ved andre tiltak som styret finner nyttig. 

Medlemmer: 
2. Foreningen har følgende grupper medlemmer: 
a) Arsbetalende medlemmer 
b) Livsvarige medlemmer 
c) Innbudle medlemmer 
d) Æresmedlemmer 
Slyret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betalt 
sin kontingent innen 31. desember. Medlemmer under 25 år og over 67 år. 
samt ektefeller/samboere har anledning lil å betale redusert konlingenl. Slyret 
kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte 
skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlin
gen. 

Æresbevisninger: 
3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester kan styret 

utnevne lil æresmedlemmer, tildele foreningens heders tegn, eller innby 
som livsvarige medlemmer ulen kontingent. Herom gir slyret melding på 
generalforsamlingen. 

Foreningens ledelse: 
4, Foreningen ledes av el styre med sete i Trondheim. Styret består av for

mann, neslformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når for
mannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. 
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Formannens evl. nestformannens slemme er avgjørende ved stemmelikhet, 
Slyret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf 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 forpliktes enten ved formannen, eller ved 
nestformannen og elt styremedlems underskrift. 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 
slyrel 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 lil 

generalforsamlingen om delte. 
c) avgi uttalelser i saker hvor slyret finner det nødvendig eller hensikts

messig. 

Ordinær generalforsamling: 
5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden I. april- 15. mai. Tids

punktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers 
varsel i minst 2 Trondheims-aviser. 
Dokumentene skal i denne tiden være lagl ut på avertert sled. 
Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år og som var innmeldt innen 
1. februar. 

Generalforsamlingen behandler: 
1. Årsberetning for foregående år 
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 el 
nytt medlem til slyrel for resten av funksjonstiden. 

Nestformann i styret velges hvert år av og blandt styrets inedlemmer. 
Valgbar til verv under punktene a og b er medlem etter forslag fra valg
komiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medleminer 
innen 1 uke etler at generalforsamling er kunngjort. 
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c) 4 medlemmer av rådet 
d) lønnet revisor 
e) 2 kritiske revisorer 
0 2 medleminer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret, 
Valgko l̂Jiteen skal innen 15 mars sende skriftlig forslag til styret for 
samtlige valg unntatt valgkomite. Valg i følge punkt a og b skal foregå 
skriftlig, men skriftlig avstemming kan sløyfes for punkl 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 prisutvikling ulen å forelegge saken for generalfor
samlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for arsbetalende og nye 
livsvarige medlenimei- på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og 
kan avrundes oppover til nærmeste femkrone. 

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

Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med 
unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 7, 8 og 9. 
Styreincdleinmer 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 medlemmer 
blir ekstraordinær generalforsamling å 
innkalle innen I måned etler at kravet er kommet fram til 
styret. Varsel og stemmeregel som for vanlig generalforsamling. 

DEN NORSKE TURISTFORENING: 
7. Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som 

er en landsomfattende forening. 
Slyret oppnevner foreningens representanter til Den Norske Turistfor

enings landsmøte. 

Lovendringer: 
8. Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 

2/3 Hertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. 
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Oppløsning: 
9, Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære 

generalforsamlinger med 3/4 flertall og dersom det ved siste gangs behandling 
møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går 
foreningens midler forøvrig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som 
avgir midlene lil 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. 

1 

TTs styre ved Jøldalshyfta våren 1991. Foto: Erik Stabell 

8. BILAG TIL ÅRSMELDINGEN 
FALKANGERS FOND: 
Beholdningpr, 1/1 1991 kr. 
- Gebyr/omk^^il Bank kr. 
- Bevilgning tU Ungdomsgruppa kr. 
Renler ' kr. 

Beholdning pr. 31/12-91 ki\_ 

275.287,82 
6,00 

10.000,00 
27.435,10 

292.716,92 
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HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE. 
Regnskap for 1991 
Legatets formue pr. 1,1.1990: 
Bankinnskudd kr. 252.223,44 
Verdipapirer kr. 2.322.244,00 
Fordring TT kr. 295.000,00 
Pantelån TT kr, 200 000,00 kr. 3.069.467,44 

Inntekter: 
Bankrenter kr, 29,034,11 
Utbytte aksjer kr, 38.461,20 
Renter ihendehaveroblig kr. 19,175,00 kr. 86,670,31 

Salg: 
Innløsning av obligasjoner 
Næringskredift 1983 kr. 60.000,00 
2 Tegningsretter å 24,-
i Adresseavisen kn 48,00 kr, 60.048,00 

kr. 3.289.600,44 

Utgifter: 
Forvaltningsgebyr kr. 253,00 
Avgift VPS kr. 400,00 
Diverse kr. 342,00 kr. 995.00 

kr. 3.215.190,75 

Endring verdipapirbeholdning 
samt kursdifferanse kr. 439.302,00 

kr. 2.775.888,75 
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Spesifikasjon over legatets formue pr. 1.1.1991: 
1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge kr. 397,946,75 
2. Ihendehaverobligasjoner 13 % A/S Nærings

kreditt 1983/94 pål. kr, 100,000,-'a 
kurs 102,50 kr 102.050,00 

3. Aksjer: 
Adresseavisen 
1,397 aksjer pr, 1,1,1991 

297 aksjer vedr, fondsmisjon i 
forholdet 1:5 i juni 1991 
(2 retter solgt) 

1.676 aksjer å kr, 20,- å kurs 9 kr, 159.220,00 
kr. 2.775.888,75 

Orkla/Borregaard: 
7.816 A-aksjefa kr. 25,-'a kurs 170,50 kr. I, 332,628,00 

868 B-aksjei-'a kr. 25,-'a kurs 161,50 kr. 140.182,00 
868 Frie aksjer a kr. 25,-'a kurs 171.50 kr. 148.862,00 

4. Fordring TT kr. 295 000,00 
Pantesikret lån TT kr. 200 000,00 

kr. 2.775.888,75 

1 

Trondheim, 31.12.91/31.01.92 

For legatstyret 
Nils Daae Rogstad 

formann 

t 
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Beretning vedkommende «Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave» for året 1991. 
Det vises lil vedlagte reviderte regnskap for året 1991 hvorav fremgår at 
legatets formue pr, I januar 1992 utgjør kr, 2,775.888,- mot kr. 3,069.467,-
ved utgangen^nv 1990, 

Forvaltningen av legatets midler har fulgt samme mønster som i tidligere år. 
Porteføljen av aksjer i Adresseavisen er noe øket i antall gjennom 
fondsemisjon. Den formelle fusjon mellom Nora Industrier og Orkla 
Borregaard ble ^ennomførl i deseniber 1991, Kursutviklingen har desverre 
vært noe dårligere enn forventet. Hensett bl.a, både til soliditet og verdier i 
såvel Adresseavisen som Orkla har legatstyret funnet det riktig å se tiden an 
for disse papirer som hele tiden har ligget i formuesmassen. 

I 1991 er det ikke gift det vanlige bidrag på 60.000,- Hl arbeid med løyper, 
stier og klopper m.v. Hensyn hertil vil bli lall ved utdelingen i 1992. 

De resterende to avdrag'a 35.000,- vil i 1992 bli nedbetalt på del i mars 
1988 ytede rentefrie likviditetslån stort kr. 140.000. Foreningen er tilsagt 
rentefrihet fortsatt frem til og med året 1992 for de tidligere av legatet ytede 
samlede lån på kr, 425,000. 

Legatstyret har fortsatt bestått av advokatene Vaagland og Ekker med 
lagdommer Rogstad som formann. 

Trondheim, 31. januar 1992 
for Legatstyret 

Nils Daae Rogstad 
formann 

Revisjonsberetning 1991. 

Jeg har revidert regnskapet for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave for 1991. 
Regnskapet viser at legatets midler er betryggende forvaltet og plassert. 

Trondheim, 30.01.92 

Magne Flack 
revisor 
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