
Foreningens hjerte 

TT's kontor, administrasjonen, kan vel i all beskjedenhet kalles foreningens hjerte. 
Selv om driften er sesongbetont, er situasjonen der store deler av året preget 

av hektisk aktivitet. 
Det er fire fast ansatte på kontoret som bl.a. skal "administrere" en med

lemsmasse på nærmere 11.000 personer, ca. 70 tillitsvalgte og forvalter en 
bygningsmasse i fjellet verdt grovt regnet ca. 50 mill.kroner. 

I tillegg ansettes det årlig ca. 75 personer på de betjente hyttene, mens det 
totalt gjennom året står ca. 150 personer på lønningslista. 

Årsomsetningen i foreningen er på ca. 6 mill.kroner. På inntektssiden 
utgjør medlemskontingenten noe over 2 mill., mens den største utgiftsposten 
er lønn, som for 1994 er budsjettert til nesten 2.8 mill. ki-oner. 

Før mer sies om kontorets innsats og oppgaver, må det i rettferdighetens 
navn tilføyes at uten de ca. 70 tillitsvalgte og andre hjelpere, ville våre oppga
ver vært umulig å løse. 

Men hva er det egentlig vi foretar oss til daglig på kontoret? 
Det er nokså umulig å detalj-beskrive våre arbeidsoppgaver og vår praktiske 

hverdag. Hele var virksomhet dreier seg, naturlig nok, om å yte service til våre 
medlemmer og å ivareta dens behov både når det gjelder informasjon og tilret
telegging i fjellet. 

Vi har ikke nøyaktig oversikt over hvor mange mennesker som i løpet av er 
år et innom kontoret for å skaffe seg opplysninger om fjellet og fjellturer, 
søker rådgivning, få lagt opp detaljerte turforslag osv. Det kan dreie seg om 
3.000 - 4.000 personer. I tillegg har vi minst like mange inngående telefon
samtaler med tilsvarende spørsmål. 

Og det er ikke bare Sylene og Trollheimen vi har spørsmål om. Nei, det går 
på hele fjell-Norge, og de mest vanlige spørsmål er: 

-Hvordan er det å gå der? Tror dere jeg (og evt. mine barn) klarer det? 
-Hvordan komme til og fra? 
-Hva koster det - kan jeg bestille i forveien? 
-Kan dere legge opp turen for oss på et kart? 
-Hvilket utstyr trengs? 
-Kan jeg ta med hund? 
-Hvordan blir været i neste måned? 
Også videre. 
I de fleste tilfeller går det greit a gi folk den hjelpen de kommer for å få, 

men det hender noen har så spesielle ønsker og planer at vi får problemer. Det 
er ikke uvanlig at vi bruker 1/2 - 1 time på enkelte. Det blir dessuten merkbart 
flere utlendinger i fjellet, hvilket av og til fører til språkproblemer. 
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«Kontoret» på tur, denne gang til StorerikvoUen. Fra venstre Atle Jacobsen, 
Anne M. Eilertsen, Lillian Svingen og Knut Bålstad. Foto: Vigdis Heimly 

Dette er kanskje den mest "synlige" delen av kontorets virksomhet. Ser en 
imidlertid pa tall-størrelsene som ble nevnt innledningsvis, er det klart at 
arbeidsoppgavene er langt mer omfattende. 

Det er kontoret som har ansvaret for drift av våre 6 betjente og 8 selvbetjen
te hytter i fjellet. Vi ansetter betjening på hyttene og utbetaler lønn til disse. 
Og det er ikke få formaliteter som skal bringes i orden i den forbindelse. 

Så å si alle bestillinger og innkjøp av proviant og andre varer og utstyr skjer 
fra kontoret både til de betjente og selvbetjente hyttene. Og så må det selvsagt 
sørges for transport av varene frem til den enkelte hytte, noe som ikke alltid er 
like enkelt å få til. Det benyttes både bil, båt, traktor, hest og vogn, manuell 
bæring, snøscooter og i enkelte tilfeller helikopter. 

Medlemsregistret skal løpende ajourføres og vedlikeholdes og medlems
kontingent innkreves. Hovedkravet sendes ut på høstparten fra Oslo sammen 
med DNTs årbok. I tillegg sendes det ut ca. 6.000 purringer og TT's årbok fra 
kontoret samt etiketter for 7 nummer av " Fjell og Vidde". 

Eksempler på andre oppgaver kontoret har: 
- Vedlikehold og byggeoppgaver: Kontoret har oppfølging i forhold til styre. 

73 

JÉ 



byggekomité og tilsyn bl.a. når det gjelder søknader om tillatelser, regn
skap, bestillinger av arbeid og utstyr, en rekke praktiske saker som angår 
organisering av transport, søknader om økonomisk støtte osv. 

- Arbeid på rutenett: 
Administrasjonen (kontoret) samarbeider med rute- og kartkomiteen og 
ruteinspektørene ( de utfører det praktiske merkearbeidet) om arbeidet med 
merking, bygging av bruer, skilting osv. gjennom bestilling av utstyr og 
søknader om tillatelser og økonomisk støtte m.v. 

- Kontoret har videre kontakt med sentrale og lokale myndigheter (vi har hyt
ter i 6 kommuner og ruter i 10 kommuner), Den Norske Turistforening, til
litsmannsapparatet, media osv. 

- Administrasjonen fungerer som sekretariat for styret, rådet og generalfor
samlingen. 

- Brannvern og sikkerhet. 
- Bidra til å få laget årbok, fjellprogram, brosjyrer, annonsering osv. 
- Arrangere jevnlige møter med tillitspersonell og ansatte (vertinner) på hyt

tene. 
- Pluss mange andre ting. 

Som følge av den omfattende aktiviteten i foreningen, blir penger, økonomi, 
økonomistyring, budsjett og regnskap sentrale begrep, er som kontoret har 
ansvar for å holde orden på. Ca. 7 - 8.000 bilag regnskapsføres åriig, og inn-
og utbetalinger må oppfølges daglig. 

Registrering av og kontroll med oppgjør fra hyttene er også en krevende 
oppgave kontoret har. Totalt utstedes det ca. 15.000 

gjesteregninger årlig, og disse skal summeres og splittes opp etter inntekts-
stype (losji, bevertning osv.) 

I tillegg utføres en rekke andre oppgaver av større eller mindre karakter som 
det vil føre for langt å ramse opp. 

Vi håper likevel det som er beskrevet foran kan gi et bilde av dagliglivet på 
TT-kontoret. 
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Tall på en enkel måte 
Av Sven Kolstad 

Bakgrunnen ^\ denne artikkelen er ønsket om en populærfremstilling av et 
sentralt spørsmål Hvor kommer pengene fra, og hva blir de brukt til i Trond
hjems Turistforening? Forholdet mellom de ulike typer innsats skal det også 
ses på. 

Kan man så få uttrykt dette med økonomi på en enkel måte? Det er nå 
engang slik at for mange er regnskapstall nesten en helligdom som ses på med 
stor respekt og interesse, mens de for andre fortoner seg som en vederstygge
lighet. Ikke forstår man det, og ingen interesse har man heller. 

Nå er jeg selv glad i tall, og for å komme videre, må jeg derfor begynne med 
noen av dem: 

I dag disporierer Trondhjems Turistforening ca. 500 sengeplasser i 
Trollheimen og Sylene. I 1993 hadde vi tilsammen ca. 20 000 gjesteovernat-
tinger i disse sengene. Det vil si at vi med 100 prosents belegg kunne tatt imot 
alle gjestene i løpet av 40 døgn. 

Når vi så vet at de fleste av sengene er i gamle tømmerhus som det er tung
vint å drive og som krever mye vedlikehold, må vi spøixe: Hvordan er det 
mulig å drive hyttene med så lite belegg og med så lave priser som det tross alt 
er i fjellet? 

Vi må da se på hvor pengene til driften kommer fra, og det er da nødvendig 
med noen tall igjen - til og med en rekke tall. Vi ser da først på foreningens 
hovedinntektskilder de siste fire årene. 

Medlemskonti ngent 
Losji-inntekter 
Bevertning/kiosk 
Tilskudd STUl 
Renteinntekter 
Gavebidrag 

1990 
1 330 000 
1 440 000 
2 210 000 

780 000 
190 000 
170 000 

1991 
1 480 000 
1 260 000* 
1410 000* 

10 000 
180 000 
130 000 

1992 
1 850 000 
1 430 000 
1 580 000 

380 000 
170 000 
160 000 

1993 
2 090 000 
1 680 000 
1 975 000 
4 160 000** 

160 000 
60 000 

* Nedalshytta og Gjevilvasshytta utleid for 1991 
** 4 mill. kr beløpet er et ekstraordinært tilskudd fra Riksantikvaren og 

Miljøverndepartementet med 1 mill. kr til Gjevilvasshytta og 3 mill. kr til 
TroUheimshytta. 

Tallene ovenfor er klare nok - det er ingen tvil om at medlemskontingenten 
er vår viktigste inntekstkilde. Bare siden 1990 har medlemskontingenten økt 
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