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1. FORENINGEN 
ÆRESMEDLEMMER: 

1907 Cari Schulz 1957 Reidar Jørgensen 
1920 Axel Sogjmerfeldt 1967 Magne Asbj. Haave 
1922 Olaf Grilstad 1967 Eivind Kierulf 
1924 Cecil Wdm. Slingsby 1975 Astrid Olsen 
1935 Fridhjov Brun 1977 Rolf Høyem 
1935 Ludvig Sivertsen .1987 Franls-G. Mørch 
1947 Roar Tønseth sen. 
1953 Arne Falkanger 

1 Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans. 
1 1947 Thor Tharum 1980 Franls-G. Mørch 
f 1947 Hilmar Nilsen 1984 Gustav Lien 
f 1954 Edvard Løchen 1984 Teodor Brandfjell 

1957 Finn Kleven 1985 Ann M. Bergquist 
: 1957 Eriing 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 1991 Kristine Furan 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen 
1974 Fritz Christensen 
1976 Toralf Lyng 
1978 Franck Rindal 
1979 Erik Hansen 

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

i 1985 Johan Bolme 
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MEDLEMMER 1990 1991 1992 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Husstandsmedlemmer 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

498 
5.768 
1.832 
105 
333 

531 
5.767 
2.046 
393 
363 

525 
5.481 
2,223 
1,008 
376 

8.536 9.100 9.613 

TILLITSVALGTE 
Styret: Formann Sven Kolstad, nestformann Erik M. Braathen, Nils 

Slungård, Erik Stabell, Roar Nålsund, Terje Skjønhals, 
Vigdis Heimly, Inger M, Lian. 

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

Desisorer: Roar Rønning og Ivar Sollie, 

Revisor: Magne Flack. 

TILSYN - KOMITEER - UTVALG 
TUsyn: 
Bårdsgården 
Dindalshytta 
Gjevilvasshytta 
Græsli 
Jøldalshytta 
Kjøli 
Nedalshytta 
Orkelsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Schulzhytta 
Slorerikvollen 
Trollheimshytta 
Væktarhaugen 
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Trond Ekker 
Liv Grimsmo 
Mårten Vikan 
Harald Græsli 
Toralf Aune 
Martin Nordfjell 
Oddmund Olsen 
Hans Olav Sæther 
Ola L. Aune 
Georg Trondseth 
Thor Risan 
Morten Halgunset 
Kristine Furan 

Arbeidsutvalg: Sven Kolstad, Erik M. Braathen, Terje Skjønhals. 

Branninspeksjon: Sylene: Bengt Ødegård 
Trollheimen: Frank Indergård 

Byggekomite:'%iik-M. Braathen, Erik Stabell, Arne Vaslag, Sven Kolstad inn
kalles til inøtQue i byggekomiteen. 

Utstyrskomité: Inger Lian, Ingvild Flåteplass, Anne Britt Wavold, Anne 
Eilertsen. •.„ 

•f- Eiendomsforvaltning: Trond Ekker. 

Møte- og festkomite: Kristin Svendsen, Torild Hage, Anne Britt Wavold, Anne 
Karin Braathen. 

Ruteinspektør: Tore Kvernmo, Sylene 
Arne Vaslag, Trollheimen, 

Turkomite: Ivar Maske, Vigdis Heimly, Christian Smith, Anne Lutlerioh, 
v; Lillian Svingen, 

FjeUsportgruppa: Erik Brodin, Berry van den Bosch, Oddvar Jørstad, Erlend 
Storii, Ellen Viktil, Edvard Aasen, 

Ungdomsgruppa: Randi Isaksen, Jan Henrik Nilsen, Wenche Erlien, Ragnvald 
Larsen, Ingvild Heggstad, Eirik Jørgensen. 

Valgkomite: Kari H. Brox, Ingunn Asia, Terje Skjønhals (styrets repr.) 

Årbokkomité: Per Christiansen (redaktør), Erik Stabell. 

PR-komite: Roar Nålsund, Nils Slungård, Vigdis Heimly, Kari H Brox, Anne 
Britt Wavold, Inger M. Lian, Knut Bålstad. 

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

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

Sikkerhet/orden: Inger M Lian. 

Rute- og kartkomite: Erik Stabell, Terje Skjønhals, Arne Vaslag, Tore 
• Kvernmo, Odd Stavrum. 
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Klingenbergs gave: Nils M. Vaagland, Trond Gjettum, Trond Ekker. 

Forbundet DNT: 
Landsstyret: Gustav Lien 
Naturvernkomitéen: Erik Stabell 
Personalkomileen: Gustav Lien 

Publikasjonsfondet: Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar Sollie 

Styringsgr. for prosjekt Sylene: Atle Jacobsen, Sven Kolstad (varamann). 

ADMINISTRASJON: 
Foreningens daglige drift har i 1992 vært ivaretatt av daglig leder Atle Jacob
sen, Knut Bålstad, Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. 

MØTER: 

GENERALFORSAMLING: 
Den 105, ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 4. 
mai 1992 kl. 19,00. 
Møtet ble åpnet av styrets formann, Sven Kolstad, som ønsket de fremmøtte 
hjertelig velkommen. 
Han sa at generalforsamlingen har vært annonsert i Arbeideravisa 10. april 
1992 og i Adresseavisen 4., 15, og 21. april 1992 og at sakspapirene hadde 
vært utlagt på foreningens kontor siden f 0.04.92. 
På forespørsel om noen hadde innvendinger mot annonsering og saksliste, 
kom del ingen bemerkninger. 
Generalforsamlingen ble dermed erklært lovlig satt. 
Styreformann opplyste at de som hadde mottatt gult adgangstegn var stemme
berelligel på generalforsamlingen. 
Det var 32 stemmeberettigede til stede i salen. 
Som møteleder foreslo han Nils Slundgård og Atle Jacobsen til å føre proto
kollen. Ingen andre forslag kom, og disse ble valgt. 
Til å undertegne protokollen foreslo han Fritz Christensen og Tore Tønseth, og 
som tellekorps Jorun Moum, Erik Hansen og Knut Bålstad. Ingen andre for
slag kom, og disse ble dermed valgt. 
Kolstad overiot ordet til møteleder, som leste opp følgende dagsorden for 
generalforsamlingen: 
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1. Årsberetning 1991 
2. Årsregnskap 1991 
3. Budsjett for 1992, samt foreløpig budsjett for 

entsalser for 1993. 
4. Vale. 

1993 med forslag til konfing 

Det kom ingSft innvendinger mot dagsorden, og den ble derfor erklært god
kjent. ^ 

Sak 1: Møteleder startet med gjennomgang av årsberetningen punkt for 
punkt. 
Under punkt om medlemmer gjorde styrets formann oppmerksom på 
at foreningen i 1991 for første gang i sin historie har passert 9.000 
medlemmer. Han viste dessuten til at mye av årsaken til økningen i 
antallet juniormedlemmer skyldes at aldersgrensen er hevet fra 18 til 
25 år. 
Under oversikten over tillitsvalgte i foreningen fant styreformann det 
naturlig å overbringe takk til alle som har gjort en innsats for TT i 
løpet av 1991. Han la Hl atdette selvsagt også gjaldt administrasjonen 
og de øvrige i slyrel. Uten det frivillige hjelpekorps og en administra
sjon som fungerer godl, ville det være umulig å drive foreningen på en 
skikkelig måte. Kolstad benyttet også anledningen til å presentere 
kontorets nye medarbeider. Knut Bålstad, 

Møteleder fortsatte deretter gjennomgangen av årsberetningen. Etter 
at punktet om varding og merking av ruler var gjennomgått, ba styre
formann om ordel. 
Han gjorde oppmerksom på at det var representanter fra "Sylangrup-
pen" til stede i salen: Staffan Lindberg, STF og Anne Marken, Merå
ker Utvikling og dessuten Nils Slungård, Lindberg hadde stilt spørs
mål om hvorfor "Sylangruppen" ikke var nevnt i årsberetningen. Til 
det svarte Kolstad al styret ville vurdere om det for ettertiden er riktig 
å ta den med. 
Under punkt 4, Informasjon, ble det spurt om når årboka for 1990 
kommer ut, Erik Stabell svarte at årbokkomitéen håper å få den ut 
sammen med årboka for 1991, før sommerferien. Det ble fra styrets 
side opplyst at årboka for 1990 har vært ferdig lenge, med ett unntak, 
det har nemlig vært store vanskeligheter med å få tegnet en del spesi-
alkart som skal inn 1 årboka. 
Når del gjelder Fjellsportgruppa og Ungdomsgruppa, sa Kolstad at 
styret er svært interessert i god og nær kontakt med disse, spesielt med 
tanke på utveksling av informasjon. Slyret ønsker derfor at represen
ianier fra begge grupper deltar på to styremøter i TT pr. år, ett om 
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våren og ett om høsten. 

M.h.l. foreningens økonomi, opplyste Kolstad om al det i 1991 er ned
betalt langsiktig pantegjeld med kr. 905.000,-. Dette betyr al TT pr. 
idag ikke har annen gjeld enn lånet fra Hjørdis og Olaf Klingenbergs 
gave. 
Han sa videre at for årene 1990, 1991 og 1992 har foreningen gjennom 
forbundet DNT søkt om og fån tildelt ca, 1,4 mill. kroner av Hppemid-
lene. Han takket administrasjonen for god økonomislyring, og bygge
komiteen og ruteinspektørene for utmerket utnytting av midlene. 
Møteleder spurte deretter om noen i forsamlingen hadde spørsmål 
eller kommentarer lil årsmeldingen, 
Thor Risan bemerket at det manglet informasjon om arbeidet i "Pro
sjekt Sylene", Til dette svarte styrets formann at del har vært mange 
samarbeidsmøter mellom TT og STF, og at det er hyppig kontakt og 
samarbeid mellom daglig leder i TT og Staffan Lindberg (fjellsport-
.sjef i STF på Storulvån). Bl.a, arbeides det med å lage cn felles infor-
masjonsplakat som skal slås opp på alle hyttene på begge sider av riks
grensen i Sylene. Plakatene skal være ferdig i god tid før sommerse
songen 1992, 

Det ble videre redegjort fra styrets side om hva som blir gjort for å 
imøtekomme ønskene fra svensk side om merking tilnærmet svensk 
standard og oppsetting av nødskydd. Som medlem av "Sylarnagrup-
pen" tok Nils Slundgård klar avstand fra påstander om at gruppens 
arbeid ikke har gitt resultater. Han viste bl.a. til al det er en merkbar 
økning i antallet svenske turister på våre hyller i Sylene. 
Møteleder opplyste om at årsmeldingen er behandlet i rådet, og at 
rådet har anbefalt ovenfor generalforsamlingen at den blir godkjent. 
Årsmeldingen for 1991 ble deretter enstemmig godkjent. 

Sak 2: Møteleder leste opp revisors og desisorenes beretning vedrørende års
regnskapet for 1991, Han opplyste også om at rådet har behandlet års
regnskapet og anbefalt det godkjent av generalforsamlingen. 
Møteleder overlot ordet lil Atle Jacobsen, som kommenterte resultat
regnskapet og balansen. 
Del kom bemerkning fra salen om at leieinntektene for Nedafshytta og 
Gjevifvasshytta ikke var spesifisert i regnskapet. Styrets formann 
beklaget delle, men lovte a få med disse tallene for ettertiden. 
Årsregnskapet for 1991 ble deretter enstemmig godkjent. 
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Sak 3: Daglig leder kommenterte budsjettet for 1992, Forsamlingen mente 
enkelte poster var for lite spesifisert, og nevnte spesiell posten "andre 
driftsutgifter". Det ble også spurt om økningen i budsjetterte lønns
kostnader kun gjaldt administrasjonen, eller om man også har tenkt å 
øke lønnen til betjeningen på hyttene. 
Styrets formann svarte at regnskapet for ettertiden vil bli mer spesifi
sert ^form av noter til regnskapet. Når det gjelder eventuell lønnsøk
ning, til ansatte på hyttene, vil delte bli styrebehandlet i nærmeste 
fremtid. 
Budsjettet for 1992 ble enstemmig godkjent. 

Daglig leder kommenterte deretier det foreløpige budsjett for 1993, 
med styrets forslag til kontingentsatser for 1993, Det foreløpige bud
sjett for 1993, inklusive forslag til kontingentsatser, ble enstemmig 
godkjent av generalforsamlingen, 

Sven. Kolstad fikk deretter ordet, og viste til bilagene til årsberetningen 
for 1991. Disse var regnskap 1991 for Falkangers fond, samt revidert 
regnskap og årsmelding 1991 for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave. 
Kolstad sa at aktiviteten i Ungdomsgruppa var beklagelig liten, og at 
dette var årsaken til relativt små bevilgninger fra Falkangers fond i 
1991, 
Kolstad orienterte videre om skifte i styret for Klingenbergs gave. 
Nils D. Rogstad har ovenfor styret i TT meddelt at han ønsker å trekke 
seg fra legatstyret, Rogstad har foreslått Nils M. Vaagland som sin 
etterfølger som formann, og Trond Gjettum som nytt medlem av legat
styret. 
Denne saken er styrebehandlet i TT, og Rogstads ønske er etterkom
met. 
Den reviderte årsberetning for gaven ble referert. 

Sak 4: Valg. 

Møteleder opplyste om hvem valgkomiteen har bestått av. Komiteens 
formann, Kristine Furan, var ikke til stede, og komiteens innstilling 
ble derfor lest opp fra dirigentbordcl: 

Styret: 
Sven Kolstad, 
Erik Stabell, 
Roar Nålsund, 
Terje Skjønhals, 

formann 
styremedlem 
styremedlem 
styremedlem 

gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
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'' I 
Valgperioden gjelder for 2 år. 

Råd: 
Fritz Christensen, gienvalg 
Astrid Olsen gjenvalg ! 
Erik Hansen gjenvalg ' 
Tore Tønseth gjenvalg 

Valgperioden gjelder for 3 år. 

Revisor: 
Magne Flack gjenvalg 

Kristiske revisorer: 
Ivar Sollie gjenvalg 
Roar Rønning gjenvalg 

Samtlige er forespurt og har bekreftet at de tar imot valg. i 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Møteleder leste opp styrets forslag til ny valgkomite: 
Karl H. Brox ny 
Ingunn Asia ny 
1 medlem av styret, som styret selv utpeker. 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
1 

Han takket for kommentarene som var kommet fra forsamlingen, spesielt på 
regnskapssiden, og bekreftet at de signaler styret har mottatt vil bli tall til etter
retning. Han takket til slutt for oppmøtet og innsatsen. 

Møtet hevel kl, 20.45. 

Fritz Christensen Tore Tønseth 
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' STYREMØTER. 
m Det er holdt 11 styremøter og behandlet 84 saker. 
T' *^ 

RÅDSMØTER: 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 24,03 og 
27,10.92. DeVførsle møtet behandlet årsberetning og regnskap 1991 og bud
sjett 1992 ogfl993.1 tillegg saker av orienterende karakter. På del andre møtet 
la styret og administrasjonen frem saker av orienterende karakter. 

"' 

MØTER I DNT'S NATURVERNKOMITÉ: 
Det er avholdt 4 møter i 1992, det ene med befaring i Femundsmarka. Erik 
Stabell fra TT har deltatt på møtene 06.01, 08.4. og 02.11,, befaringen ble 
holdt 18,-20. september. 

1 

' LANDSMØTE: 1 
Landsmøte 1992 ble holdt i Bergen 12 - 13, juni 1992. Fra TT deltok Sven 
Kolstad, Erik-Martin Braathen, Roar Nålsund, Vigdis Heimly, Inger M. Lian, 

R. Atle Jacobsen og Knut Bålstad. 
• I 1 
1 2. TRAFIKKEN I FJELLET 
• Sesongen 1992 ble et godt år for TT. 
1 Besøket i påska økte med 666 overnattinger. Dette lil tross for dårlig vær fra 
« langfredag og utover. 

Størst økning hadde Trollheimshytta med hele 273 overnattinger. 
i. Sommersesongen må vi også si oss godl fornøyd med. Her var økningen på 
1 1.361 overnattinger. Størst var økningen på Gjevilvasshytta og Trollheimshyt-
m ta med henholdsvis 424 og 456 overnattinger. 

1 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET 
K. Nybygg og vedlikehold: 

Generelt: 
1 1992 ble programmet med oppgraderingen av hyltestandarden fortsatt. Det 
ble investert HIsammen fornærmere] mill,kroner i løpet av året. Generelt ble 
det på alle hyttene foretatt en oppjustering av brannvarslingssystemene. Det 
ble fortsatt ingen avklaring om ny hytte som skal knytte sammen rutenettet i 
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Sylene og Femundsmarka. 
På Røros ved Storwartz Gruver er vi i ferd med å etablere en ny hylte med 
ovemaltingsmulighcl. 
Hytteprosjcktet er el sammarbeide mellom Røros Museum, Røde Kors og 
Trondhjems Turistforening, 
Del er ennå ingen avklaring om ny hytte nord for TroUhetta på ruten mellom 
Trollheimshytta, Jøldalen og Rindal, 

TROLLHEIMEN: 
GjevUvasshytta: 
Det ble i 1992 skiftet vinduer, innvendige panelovner og bygd nye dusjer med 

badstu i kjelleren. Del ble foretatt planlegging av utbyggings oppgaver som 
skal utføres i 1993, hvor det skal bygges nytt uthus som skal inneholde et ube
tjent overnattingskvarter, skjul og nye utedoer. Del planlagte vindfanget skal 
bygges og det skal dreneres rundt hytta pluss en rekke innvendige utbyggings
oppgaver, som oppgradering av kjøkkenet. Hytta blir etler dette i meget god 
stand. Investeringen blir ca. kr. 1 million. 

Jøldalshytta 
Del ble montert solcellepanel på selvbetjeningshytta. På hovedhytta ble vest
veggen skiftet ut, både vinduer, vindtetting og panel ble skiftet. 
Hytta er meget godt vedlikeholdt, men trenger ny dusjavdeling og varmt-
vannsopplegg. Kjøkkenet må etterhvert også fornyes. 

Trollheimshytta: 
Del ble i 1992 bygd ny utedo og aggregatrom, den gamle utedoen er nå stengt. 
Denne planlegges ombygd og benyttet som beboelsesrom i sammenheng med 
utvidelsen på hytta. 
Det ble på slutten av 1992 startet et intensivt planleggingarbeid med tanke på å 
starte og helst gjennomføre en større utbygging på hytta i 1993, Hylla er nå 
tenkt utbygget med et hell nytt og moderne kjøkken. Det nåværende kjøkkenet 
er tenkt benyttet til ny resepsjon, ny trapp til 2.etg. og nye oppholdsrom. 
1 2. etg, over det ny kjøkkenet skal det bygges to dusj/vaskerom. Videre skal 2. 
etg. inneholde rom for betjeningen. 
Hytta er meget godt vedlikeholdt. 

Dindalshytta: 
Det ble ikke utførl utbyggings oppgaver på hyUa i 1992, Hytta er stort sett i 
god stand. Det er et ønske om å oppgradere kjøkkenet på hytta. 

Orkelsjøhytta: 
Del ble ikke foretatt større arbeider på hytta i 1992. Hytta er i god stand. 

Nø.stebu: 
Hytta som vedlikeholdes av Eriing Halle og Erik Kårvatn er i god stand, 

SYLENE: 
Slorerikvollen: 
Ombyggingen av 20 sengsrommel lil mindre sengerom og dusjer er nå ferdig. 
Hytta tl•enge^tltskifting av vegg og en utbygging i 2 etg. for å fjerne et lekasje-
problem på taket. Det er også igangsatt planlegging av bygging av ny selvbe-
tjeningshytte/betjeningsbolig på hytta, 
Slorerikvollen er meget godl vedlikeholdt. Vi har fått godkjent ny traktorvei 
med all den nødvendige tillatelse av Sør-Trøndelag fylke og Tydal kommune. 

Nedalshytta: 
Det ble ikke gjort større utbedringsarbeider på hytta i 1992. Det er planlagt en 
ombygging av kjellerstua til små rom, med en ny rømningsvei. Hylla trenger 
nytt varmtvannsberedersystem, og det er planlagt at dette skal skiftes i 1993 
dersom den finansielle situasjonen kan løses. Ellers er hytta i meget god stand. 

Ramsjøhytta: 
Det ble ikke utført utbedringsarbeider på hytta i 1992. 
stand. 

Hytta er i ineget god 

Schulzhytta: 
Det ble bygd nye dusjer i kjelleren på hytta, samt endel utskiftinger av ovner 
og andre mindre ombyggingsarbeider. Hytta er stort sett i god stand, men 
trenger endel malerarbeid som er lenkt utført i 1993. 

Græslihytta: 
Det ble foretatt en rekke mindre vedlikeholdsarbeider på hytta i 1992. Hytta er 
i meget god stand. 

Kjølihytta: 
Del ble ikke foretatt større utbedringsarbeider på hytta i 1992. Hytta trenger 
fortsatt noe ombyggingsarbeider for å få en bedre varmeøkonomi, men er 
ellers stort sett i bra stand. 

KVARTERAVTALER: 
Bårdsgården: 
Kvarteret eies av familien Berdal, og alt nødvendig vedlikehold blir utført av 
dem. Kvarteret er i god stand. 
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Kårvatn: 
Kvarteret eies av familien Kårvatn og alt nødvendig vedlikehold blir utført av 
dem. Kvarteret er i god stand. 

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

VARDING OG MERKING AV RUTER 
SYLENE: 
Det ble utført kvisting og oppretting av stakene på strekningene: 
Bjømeggen - Schulzhytta - Rain.sjøhytta - Slorerikvollen -Nedalshylla - Gren
sen -StorerikvoUen -Fiskåhøgda - Ena -Bjømeggen. 

Sommermerking er utført mellom StorerikvoUen og Lødølja. 
Det er ullagt 500 meler med plank på strekningen SjursvoUen til Djupholma. 
Det er et sterkt ønske fra Svenska Turistforeningen om rutemerking i den nor
ske delen av Sylan sotn er lilnærmel lik svensk standard. Styret i TT har derfor 
vedtatt å fortette stakingen i rutenettet mellom Slorerikvollen, Blåhammarstu
gan, Nedalshytta og Sylstationen, I tillegg settes det etl eller to tverrbord på 
stakene. Videre skal det bygges sikringsbu/vindskydd på Fiskåhøgda. 

TROLLHEIMEN: 
VINTERMERKING 
"Trekanten" i Trollheimen ble kvistet før påske, 
D.v.s. rutene Gjevilvasshylla - Jøldalshytta langs sommerruta, Jøldalshytta -
Trollheimshytta over Rinnvatnan, og Trollheimshytta - Gjevilvasshytta over 
Svarthamran. 

SOMMERMERKING 
Rydding, varding og merking utført på følgende ruter: 
Mellomfjell, i området Kamtjern - Fagcriitjern, Storlidalen - Innerdalen, gjen
nom Innerdalsporten, Trollheimshylla - Snota, fra Bossvatnet og opp, Svar
thamran, oppretting av vinterstaker, Resheim i Resdalen - Jøldalshytta, og fra 
Jøldalshytta til Fjellheim på Nerskogen, 

Brubygging: 
Del ble bygd bru over Minilla i MiniUdalsglupen og over Svartåa ved Reitås
setra. 
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MEDHJELPERE 
**' Vi lakker for god hjelp fra dugnadsgjengen, grunneiere, sauebønder. Røde 

Kors Hjelpekorps, Heimevernet, Uttrøndelag Politikammer, Rennebu Kom
mune, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. 

\t-

4. INFORMASJON: 
Publikasjoner: 
Årbøker: 
Desverre så ble årboka for 1990 ikke ferdig i 1992, men kommer vinteren 
1993. Vi håper på forståelse for de vanskeligheter som oppsto. 
Årboka for 1991 kom ut senhøsten 1992, Årboka for 1991 hadde tatt for seg 
vårt aller kjæreste; nemlig barna og med "barn i fjellet" som tema, "Barn ingen 
hindring" heter det i visse annonser. Årboka for 1991 slår også fasl delte og 
med mange fine artikler om barn får vi raskt følelsen av at de også har sin plass 
i fjellet. 

Fjellprogram: 
Samtlige turer var beskrevet i Fjellprogrammel som ble distribuert til medlem
mene i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening. Turko-
milcen utarbeidet stoffet om lurene, skaffcl annonsører til Fjellprogrammel og 
la programmet ut til informasjon på en del sentrale steder i Trondheimsområ
det. 

Medlemsmøter: 
Førpåskemøtet ble holdt på Kunstindustrimuseet 17. mars 1992, Terje Skog
land viste lysbilder og kåserte over temaet "Dovrefjell". Høstmøtet ble holdt 6. 
oktober 1992 på samme sted, Karl H. Brox viste lysbilder og kåserte over 
temaet "Fra Halten lil Storsylen", en reise gjennom trøndersk natur. 

P/R komiteen 
P/R komiteen har i 1992 bl,a. satset på de yngste ved å anskaffe div, aktivitets-
utstyr til barn på hyttene, slikt som fotball, badminton, pilkast osv. Videre ble 
det kjøpt inn bøker og oppslagsverk myntet på de yngste gjestene. Jøldalshytta 
har fått egen kano som del er mulig å leie for våre gjester. Del vil bli jobbet 
videre med å legge forholdene til rette for et interessant hytteopphold for de 
yngste i turfølget, 
1 1992 ble det trykt opp et nytt opplag av bil-streameren " Til Fjells Med 
Trondhjems Turistforening". 
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5. FELLESTURER - KURS 
Turkomitéen: 
Det ble i 1992 gjennomført II turer. De mest populære turene var botanisk 
vandring, dagstur til Snøhetta og familiehelg på Slorerikvollen, Det var også 
god interesse for de "klassiske" turene: Førpåsketurer, trekanten i Trollheimen 
og Sylene samt toppturene. Den planlagte turen til Hardangervidda målte des
verre avlyses på grunn av få deltagere. 

Kur.s: 
Vinterkurset ble arrangert på Bårdsgården i regi av Fjellsportgruppa. Dette 
samarbeidet fungerte godt. 

Fjellorienteringskurset ble avlyst. Vi håper å få opp interessen for dette viktige 
kurset neste år. 

Turledere: 
Vi har en stabil gruppe av turiedere som også i 1992 gjorde en solid innsats for 
TT. Vi takker alle sammen. 

Det ble arrangert turlederkurs på Dindalshytta etter DNT's opplegg basert på 
turhåndboka, Turiederhåndboka ble også sendt ut til alle turiedere. 

Annonsering: 
Turene ble annonsert i Adresseavisen og i Arbeideravisa i tillegg til at vi har 
forsøkt å få egen omtale av turen i begynnelsen av uka. Turene ble også annon
sert i Fjell og Vidde. 

FJELLSPORTGRUPPA: 
Det har i 1992 vært cn meget bra turaktivitet i Fjellsportsgruppa, Det var 21 
turer på programmel, hvorav to turer dessverre ble avlyst. Det har deltatt ca. 
230 totalt, dvs. 12-13 på hver av de gjennomførte turene. 

Den virksomhet som har krevd mest tid fra styrets side er arbeidet forut for 
utgivelsen av de fem numrene av medlemsbladet "1 Hytt & Vær". Som tidlige
re er stoffmengden preget av tur-, trim-, kurs- og møteannonseringer saml refe
rater av sådanne arrangementer, Endel artikler og innlegg kom fra leserne, 
endel TTF-medlem mer ble også i 1992 presentert gjennom intervjuer. Cobien 
Claringbould bidro med endel illustrasjoner lil artkler og forsider. 

Bladet ble trykt på Reprosentralen ved NTH, og det har vært to faste annonsø-
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rer. 
Kursene er av betydning for å øke medlemmenes fjellkompetanse. I 1992 
arrangerte vi to vinterkurs ved Bårdsgården i Trollheimen hvor Frode Hove 
varTemaforeleserog instruktør, samt ett sikringskurs på Tikneppen i Bymarka 
med det formål å lære elementær- tau og ulslyrsbruk. Tilsammen vardet 22 del
takere på kuri^ie. 

Fjellsportgruppa har også i 1992 avholdt trim med derpåfølgende sosialt sam
vær og kveldsmat. Nytt av året var imidlertid at denne aktiviteten flyttet til Stu-
denthylta bøsten 1992. 
Møtene er viktige både mht. miljø og motivasjon. Årsmøte og turplanleggings
møter har vært selvfølgeligheter, men det har også vært noen lysbildekvelder 
hvor bilder fra henholdsvis Sør-Amerikas høyeste fjell, Aconcagua, og fra 
Lyngen, er vist. 

Det har vært el godt samarbeid med Fjellsportgruppa i Tromsø, Bregruppa og 
Tindegruppa i NTHI. Fjellsportgruppa er medlemm i Norsk Fjellsportforuin 
og DNT's fjellsportgrupper. 

Gruppa hadde i 1992 en økning i medlemsmassen, fra 187 i 1991 til 198 i 
1992. 

Ungdomsgruppa: 
Et generasjonsskifte samt en svak rekruttering til ungdomsgruppa gjennom 
1990- åran gjorde sitt til at TT-U mer eller mindre falt helt sammen. Høsten 
1992 det imidlertid et nytt styre, PR/lnformasjons-komite, Turkomite og Valg
komite. 

Andre helga i november arrangerte den nye ungdomsgruppa sin første felles
tur. Turen gikk li! Jøldalshytta i Trollheimen hvor sosialt samvær sto på dags
orden. 1 mellomjula ble den andre fcllesluren arrangert og den gikk til Nedals
hytta og omegn i Sylene. 

Ta kontakt med TT-kontoret og du blir registrert i ungdomsgruppas eget eks
klusive arkiv, du vil få tilsendt all informasjon som TT-U kommer ut med rett 
hjem i din egen postkasse. Bl.a. gir vi ut eget turprogram for 1993 og det job
bes med en egen "blekke". 
Medlemskap i Ungdomsgruppa var og er selvfølgelig gratis. 
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6. REGNSKAP 
Generelt 

Etter ønske fra generalforsamlingen har vi i regnskapet for 1992 splittet opp 
posten "andre driftsutgifter", slik at denne ikke er direkte sammenlignbar med 
budsjett. Imidlertid var posten totalt sett omtrent som bud.sjettert. 

Regnskapsmessig driftsresultat ble dåriigere enn budsjettert, mens årsresultatet 
ble ganske nær det budsjetterte. 

På forrige generalforsamling ble det etteriyst resultater på Nedalshytta og Gje
vilvasshytta etter at de ble utleid etler samme modell som DNT's betjente hyt-

Vi har derfor satt opp en oversikt over korrigert driftsresultat (bokført driftsre-
; sultat + vedlikehold, inventar, utstyr og avskrivninger) for disse to hyllene 
, f.o.m. 1985 t.o.m. 1992. Tallene viser at "utleiemodellen" ikke har hatt negafiv 

økonomisk effekt sammenlignet med tidligere år. 

i 

! Gjevilvasshytta Nedalshytta 

'985 95.933,- 95,179,-
1986 75,419,- 41 214'-
'987 75.115,- 256.912^-
1988 75.995,- 115.927-
1989 136,412,- 125 152'-
1990 270.722,- 280.324'-
1991 163.829,- 188.034,'-
1992 263,690,- 227.328,-
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RESULTATREGNSKAP 1991 

, < ^ — — ^ — • — — 

DRIFTSINNTEKTER OG 

DRltTSKOSTNADER 

\t 
DRIRSINNTEKTER; 

Losjiinnlekter 

Bevertning og kiosksalg 

Metllemskontiiigeiit 

Inntekler felleslurer 

Andre clriftsinnt. 

Slim clririsinnlekicr 

DRIETSKaSTNADER: 

Varekjøp 

Utg, årbok;i. meclleinsblaLl 

Lønn arb,g,avg., andre sos,utg. 

honorar (nolel) 

Inventar og utstyr 

Brannvern 

Vedlikehold (notc2) 

Forsikringer 

Brensel, strøm, vask 

Reiseulgifier 

Transport 

Utgifter fellesturer 

Varding/sikkerhel 

Kontingent lil DNT 

Markedsføring 

PR - komiteen 

Kontorhold (note3) 

Telefon/Porto 
Ordinære avskr. 

Andre driflsutg. (note4) 

Sumdrillsutgifler 

DRIFTSRESULTAT 

Regnskap 

1991 

L259.980 

1.411.051 

1.483.504 

124.000 

125.628 

4.280.163 

597.363 

115.160 

1.457.084 

211.345 

534.723 

52.207 

206.788 

419.760 

124.242 

221,475 

38l,39y 

4.451,492 

- 171.328 

Budsjeu 

1992 

1.260.000 

1.355.000 

1.800.000 

86.189 

85.000 

4.624.000 

580.000 

270.000 

1.7.32.000 

200.000 

400.000 

73.000 

200.000 

450.000 

40,000 

117.000 

255,000 

594.000 

.'>.041.000 

- 417.000 

Regnskap 

1992 

1.432.972 

1.580.554 

1.846.671 

218.400 

63.849 

5.010.235 

656.440 

156.627 

1.866.920 

192.190 

130.162 

874.700 

44.882 

170.080 

84.938 

70.635 

84,186 

193.665 

472,880 

92,606 

30,417 

272.8.51 

73,287 

129,744 

I43,.5.S8 

5.754.907 

- 744.672 

Bndsjelt 

1993 

1,523,000 

1,673.000 

1.900.000 

218.000 

75.600 

5,390,000 

705,000 

160,000 

1,915,000 

243,500 

125,000 

250,000 

55,000 

200,000 

80,000 

65,000 

240,000 

145,000 

507.000 

75.000 

100.000 

240.000 

70.000 

130.000 

L\S.000 

5.310.500 

+ 79.500 

ForclOp, 

Budsjetl 

1994 

1.600.000 

1.760.000 

1,950,000 

1 i 0,000 

5.638,000 

735,000 

150.000 

1,965.000 

185.000 

100.000 

250.000 

55.000 

200.000 

85,000 

70,000 

240,000 

100,000 

520,000 

75,000 

100.000 

275.000 

75.000 

143.880 

145.000 

5.325.000 

+ 310,000 
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FINANSINNTEKTER OG 

FINANSKOSTNADER 

Re nio inntekter 

Renteutgifter 

Netto finansposter 

EKSTRAORDINÆRE INNT. 

OG KOSTNADER 

Gaver og bidrag 

Støtte av tippemidler 

Andre ekstraord, posler 

Nto. ekstraord, posler 

Res. r arsoppgj.di sp. 

ÅRSOPPGJ, DISPOSISJ,: 

Nedskrevet tippemidler 

Nedskrevet gaver 

Til kapitalkonto 

Regnskap 

1991 

177,769 

46,679 

+ 131.090 

1.35,100 

10,000 

21.823 

+ 166.922 

+ 126,684 

10,000 

75.000 

41.684 

Budsjeu 

1992 

125.000 

0 

+ 125.000 

100.000 

207.000 

- 15.000 

+ 292.000 

0 

Regnskap 

1992 

173.061 

460 

+ 172.601 

157.000 

384.000 

37.366 

+ 578.366 

+ 6.295 

6,295 

Budsjeu 

1993 

0 

Forelopig 
Budsjeu 

1994 

0 
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NOTER TIL RESULTATREGN SKAPET 1992 

NOTE I - LØNN. ARB.G.AVG., ANDRE SOS UTG., HONORARER 
Utover de budjettertc kostnadene på denne posten kom det i tillegg lønnsøk
ning til hyttebetjeniugcn i 1992. 

\* 

NOTE 2 - VEDLIKEHOLD 
Den store overskridelsen i forhold til budjsett har flere forklaringer. 
1 forbindelse med byggingen av nye dusjanlegg på Slorerikvollen og Gjevil
vasshytta ble det mye uforutsett ekstra-arbeid. Faktisk så mye at kostnaden 
bare i denne forbindelse beløp seg til over 200,000,-. Videre er vedlikeholds
kontoen belastet med ca. 70.000,- som egentlig gjelder for prosjektering av 
nybyggingen på Trollheimshytta i 1993. 
Forøvrig må vedlikeholdskontoen sees i sammenheng ined mottatt stølte av 
tippemidlene. Slik støtte utgjorde for hyttenes vedkommende 400.000,- i 1992 
(herav blir 165.000,- ikke bokført før i 1993). 

NOTES- KONTORHOLD 
1 denne posten ligger husleie, kontorrekvisita, vedlikehold EDB, kurs/opplæ
ring og avisabonnement. Det er i delte beløpet 5 kvartal med husleie, et kvartal 
for 1991 og dette ugjorde 35.200,-

NOTE 4 - ANDRE UTGIFTER 
Denne posten inneholder møteufgifler, representasjon/gaver, avgifter, forpakt
ning, gratisdøgn, samt div.utg. og varekjøp. Her kan nevnes under div.utg.: 
driftstilskudd til Sylangruppen og Tydal båtrute A/S, plaleggingsufgifter på 
Storwartz, 

BUDSJETT 1993 

Andre inntekter: 
Del meste av denne posten består av "inntekter fellesturer". 
Den store økningen på denne posten i forhold lil 1992, skyldes al det er plan
lagt tur til Sveits i august 1993, Det er budsjettert rned ca. 10 deltakere til en 
pris av ca, 9.000,- pr. pers. 

107 



Lønn m.v. 
Det er ikke budsjettert med lønnsøkning i 1993 ut over et eventuelt ordinært 
lønnsoppgjørstillegg. 
Imidlertid er det budsjettert med noe ekstra lønn for betjening p.g.a, utvidet 
åpningstid på Slorerikvollen i vinter, og litt ekstra betjening på Trollheimshyt
ta i forbindelse med byggevirksomheten der til sommeren. 

Inventar/utstyr: 
Budsjettposten her fordeler seg slik: 

Utstyrskomiteen 
Administrasjonen 
Tilsyn 

kr. 153.500,-
" 65.000,-
" 25.000,-

Vedlikehold: 
Det er tatt el meget stort løft på vcdlikeholdssiden både i 1991 og 1992. Det er 
derfor budsjettert med mer "normal" aktivitet i 1993, bortsett fra ekstra bevilg-
ningerne til Trollheimshytta og Gjevilvasshytta, 

Kontorhold: 
Budsjettposten består av følgende elementer: 
Husleie kr. 130.650,-
Vaktmester 
Strøm 
Parkering 
Kontorrekvisita 
Vedlikehold EDB m.v. 
Aviser, kurs 

Kr. 

9.000,-
12.000,-
6.600,-

35,000,-
35,000,-
11.350,-

240.000,-

Ordinære avskrivninger: 
Oidinære avskrivninger har tidligere utgjort summen av renter og avdrag på 
lån. Siden vi for tiden ikke har lån (bortsett fra Klingenbergs fond), og heller 
ikke er skattepliktig, har vi i 93-budsjetlet sløyfet avskrivninger i samråd med 
revisor. 
Hvorvidt dette er riktig kan kanskje diskuteres. 
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BUDSJETT 1994 

Det er heller ikke i 1994 budsjettert med kontingentøkning utover prisstigning
en. Budsjettet forøvrig er stort sett en forsiktig fremskriving av 1993-tallene. 
Gaver og bidrag 1992: 

\t 
Klingenbergs fond 
S-T Fylkeskommune 
Fylkesmann i S-T 

Stølte av Tippemidler 

kr. 60.000,-
22.000,-
75.000.-

kr, 157,000,-
" 384.000,-
Kr. 541.000,-

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heller ikke i 1992 avkrevet foreningen 
renler for lån på lilsanimeu kr, 425.000,-. 

Vi benytter anledningen til å takke for gaver og bidrag vi har fått i 1992, 

Det er i løpet av 1992 nedbetalt langsiktig gjeld med kr. 70,000,-, 
Samlet langsiktig gjeld pr. 1/1-93 er kr. 430.000, hvorav kr. 425.000 til Kling
enbergs fond. 
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FINANSIERINGSANALYSE 
TILFØRSEL: 

Resultat f. arsoppgj. disp. 

- InnlcktsfOU ulslyrsfond 
Livsvarig medl.fond 

Tilbakebet. depositum 

Ordinær avskrivning 

Nedskrivning aksjer 

1992 

6.295 

0 

0 

0 

143.880 

0 

DIFF. TILFØRSEL/ANVENDELSE 

(-)nedgang {+)økning arb.kap. 

SPESIFIKASJON AV ENDRING i 

ARBEIDSKAPITALEN: 

(-)Okning (4-)nedgang korts.gjeld 

(-)nedgang (-fjøkning oml.midl. 

J,I75 

375,959 

-295,784 

80.175 

1991 

126,684 

0 

42.000 

0 

129,744 

0 

-626.017 

172.040 

• 453,975 

-626,015 

1990 

1.347.465 

100,000 

42.000 

8.000 

124.865 

14.900 

Egen li nansiering 

Låneopptak 

Sum tilførsel 

ANVENDELSE: 

Selvbetj, Jøldalshylla 

Strøm/vann Slorerikvollen 

Nybygg Dindalshyua 

Nybygg Kjoli 

Nybygg Gjevilvasshylla 

Kjopl inventar 

Nedbetalt langsiktig gjeld 

Sum anvendelse 

150.175 

0 

150.175 

0 

0 

0 

0 

Q 
0 

70.000 

70,000 

298,428 

0 

298.428 

26.500 

- 8.044 

0 

0 

650 

0 

905.339 

924.445 

1.437.230 

0 

1,437.230 

457.700 

341.641 

13,996 

66,745 

0 

117,389 

94,089 

1.091.560 

345,670 

549.098 

894.768 

345,670 

UO 

7. LOVER FOR 
TRONDHJEMS TURISTFORENING. 
Formål: 
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 lurene interessante og givende. 

Foreningen fremmer shie formål: 
a) ved bygging og drift av lurislhyller og ved andre tiltak lil bedring i losjifor

hold 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 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 niedlennncr 
d) Æresmedleminei' 

Styret 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 til å betale redusert kontingent. Styret kan 
ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte ska
der foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. 

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

ne til æresmedlemmer, lildele foreningens heders tegn, eller innby som liv
svarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på general
forsamlingen. , 

Foreningens ledelse: 
4. Foreningen ledes av et slyre med sete i Trondheim. Slyret består av for

mann, neslformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når forman
nen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. 
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved 
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stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar 
med paragraf I, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt lil generalfor
samlingen. Styret oppnevner de komiteer som de finner nødvendig. Det 
ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved 
formannen, eller ved nestformannen og ett 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 førsle 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 fomål fremmes i samsvar med lovene og 

generalforsamlingens beslutninger. 
b) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse lil generalfor

samlingen om dette. 
c) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig. 

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 lagt ul 
på avertert sted. 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 lil formann, velges et nytt med
lem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i slyret velges hvert 
år av og blandt styrets medlemmer. Valgbar lil verv under punktene a og b 
er medlem elter forslag fra valgkomiteen eller etler skriftlig forslag til styret 
fra minst 5 medlemmer innen I 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. 
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Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til slyrel for samtli
ge valg unntall 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 'Slyrel 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 livsvari
ge medlemmer 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. Beslut

ningen på generalforsamlingen faltes ved alminnelig flertall med unntak av 
beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 7, 8 og 9. Styremedlem
mer 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 nød

vendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordi
nær generalforsamling å innkalle innen I måned etter at kravet er kommet 
fram lil styret. Varsel og stemineregel som for vanlig generalforsamling. 

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

en landsomfattende forening. Styret oppnevner foreningens representanter 
til Den Norske Turistforenings landsmøte. 

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

2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. 

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

generalforsamlinger med 3/4 flertall og dersom det ved sisle gangs behand
ling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går for
eningens 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 fore
nings formål. 
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BILAG TIL ÅRSBERETNING 1992 

FALKANGERS FOND 

Beholdningpr. I/I 1992 kr. 292.716,92 
R'2'iler kr. 29.636,.56 

Beholdningpr. 31/12-92 kr. 322.353,48 

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE 
Regnskap for 1992 
Legatets formue pr, 1.1.1992: 
Bankinnskudd kr. 397.946,75 
Verdipapirer kr. 1.882.942,00 
FordniigTT kr. 295.000,00 
Pantelån TT kr. 200 000,00 kr. 2.775,888,75 

Inntekter: 
Bankrenter kr. 38,862,74 
Utflytte aksjer kr. 41,853.60 
Renter iliendehaverob kr. 11.050,00 kr. 91.766,34 

Salg: 
Innløsning av obligasjoner 
Næringskrediu 1983 kr. 40.000,00 
Utbytte andeler 
Oikla kr. 363.46 kr. 40.363,46 

Kr 2.908,018,65 
Utgifter: 
Forvaltning.sgeliyr kr, 374,00 
Avgift VPS kr. 375,00 
Diverse kr, 364,00 kr, 1,113,00 
Utbetalt bidrag TT kr, .50.000,00 kr. 51.113,00 

kr, 2,856.905,65 

Nedskr. lån T.T kr. 70.000,00 

kr. 2.786.905,65 

Kursendnnger kr, 104.319.90 

Legatets forniLie pr, 3 f. 12,1992 kr, 2.891.225,55 

Spesifikasjon over legatets formue pr. L1.1993: 
1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge kr. 478,963,55 
2. Ihendehaverobligasjoner 13 % A/S Nærings

kreditt 1983/94 pål." kr, 60,000,-
kurs 101,10 kr, 60.660,00 

3. Aksjer: \t 
Adresseavisen: 
l.676aksjcr a kr, 20,- kurs 102,50 kr. 171.790,00 
Orkla/Borregaard: 
A-aksjer 8.597 a kr. 25,- • kurs 167,- kr, 1.435.699,00 
B-aksjer 954 • kr. 25,- • kurs 166,- kr. 158,364,00 
Frie aksjer 954-kr . 25,--kurs 168.50 kr. 160.749,00 

4.Fordrin2TT kr, 225 000,00 
Panlesikret lån TT kr. 200 000,00 

Trondheim, 31,12.92/3.03.93 

kr. 2.891,225,55 

For legatstyret 
NitsM. Vaagland 

formann 
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Beretning vedkommende «Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave» for året 1992. 
Det vises til vedlagte reviderte regnskap for året 1992 hvorav fremgår at lega
tets formue pr. I. januar 1993 utgjør Kr, 2,891.225,55 mol Kr. 2.775,888,75 
ved utgangen av 1991. 
Del har ikke skjedd noen omsetning av legatets beholdning av aksjer. Kursno
terte verdier er øket med kr. 12.570,- i Adresseavisen og kr. 133.140,- i 
Orkla/Borregaard. 

Av obligasjonslånet i A/S Næringskreditt er uttrukket og nedbetalt kr. 40.000,-

Til Trondhjeins Turistforening er ytet cl tilskudd kr, 120.000,-, hvorav kr. 
50,000,- er utbetalt til foreningen. Kr. 70,000,-, er benyttet til avdrag på lega
tets gjeldsbrevlån til foreningen. 

Legatstyret besto frem til utgangen av februar måned av lagdommer Nils Daae 
Rogstad som formann og med advokatene Nils M. Vaagland og Trond Ekker 
som styremedlemmer. Lagdommer Rogstad ønsket da å fratre, da han flytter 
fi-a byen. Som ny formann ble da av styret for Trondhjems Turistforening 
Vaagland oppnevnt som formann og som nytt styremediem Trond Gjettum. 
Ekker fortsatte som medlem av slyret. 

Lagdommer Rogstad sto h,i .advokat Olaf Klingenberg nær, idet han både var 
hans fullmektig og deretier hans kompanjong gjeiniom mange år. Han var tes
tamentsfullbyrder i boet etter Hjørdis og Olaf Klingenberg, og har hatt arbeidet 
med å etablere legatet og derunder utarbeidd bestemmelser for administrasjo
nen av dette. 

Trondheim, 3. mars 1993 
for Legatstyret 

Nils M. Vaagland 
formann 
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Revisjonsberetning 1992. 

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

1992, 

Trondheim, 03.03.92 
* 

Magne Flack 
revisor 

SYLANEGRUPPEN 

STYRINGSGRUPPENS SAMMENSETNING PR. 31.12.92 

Svenska Turistforeningen 
Trondhjems Turistforening 
Nord-Trøndelag Turistforening 
Åre Kommun 
Tydal kommune 
Meråker kommune 

Staffan Lindber; 
Atfe Jacobsen 
Tore Kvernmo 
Gunnar Egner 
Erling Lyngen 
Nils Sluutzård 

ARBEIDSUTVALG: 
Staffan Lindberg 
Nils Slungård 
Johanna M. Østby 

KASSERER: 
REVISOR; 

Odd Svelmoe 
Svein Brekken 

Det er holdt møter i Styringsgruppen og Arbeidsutvalget. 

Hovedmøtet ble holdt på Stiklestad Nasjonale Kulturhus den 27, november 
1992. Her var fylkeskommunene, kommunene og turistforeningene invitert i 
tillegg til styringsgruppen m.m. 

MARKEDSFØRINGSTILTAK: 
Vildmarksmessa: 
- Vi deltok for 3.år på Vildmarksmessan i Stockholm (Sollenluna). og nå med 
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separat stand. 
- Det var godl besøk og vi fikk skriftlig kontakt med ca, 1200 personer. Vår 

stand ble kåret blant de 8 beste blant de ca. 400 utstillere, 

Expo Norr: 
- Vi deltok også i 1992 på Expo-Norr, messa i Østersund, 

Delte er en messe som ikke direkte er reitet mot reiseliv. Messa er imidlertid 
meget godt besøkt av folk fra både Trøndelag og Jåmtland. 
Her knyttet vi skriftlig kontakt med ca. 1400 personer. 

På grunn av manglende arbeidskapasitet deltok vi ikke på Utniarksdagene i 
Verdal, 
Landbruksutstillingen på Stjørdal ble besøkt ved utdeling av brosjyremateriell. 

KAROLINERPROSJEKTET: 
- Sylanegruppen presenterte Karolinerprosjektet under Midt-Nordisk Kultur-

turismsymposium i Østersund 26,-28. august 1992, 
Vandreutstillingen ble supplert til ovennevnte arrangement. Vårt innslag fikk 
entydig god kritikk, og oppmerksomheten omkring "Karolinernes dødsmarsj" 
i 1718-19, ble betydelig hevet etter dette. 

Prosjektet ble også presentert på Stiklestad Nasjonale Kulturhus den 
28. november 1992, dette sammen med et eget seminar med over 50 dehakere. 
Vandreutstillingen var plassert på Stiklestad i Hdsrommet II. nov, 92 -
11, jan. 93. 

Notater: 

k 

TRYKKSAKER: 
- Folder om Karolinernes dødsma.sj (i svensk og norsk utgave). 
- Folder "Fjellturer uten grenser" (i svensk og norsk utgave), 
- Nytt opplag av karol i ne rgu i den, i svensk utgave. 

Av andre tiltak kan nevnes anskaffelse av kartlavler over rutenettet og hyttene. 

Årsberetning 
Knut Bålstad 
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