
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 årlig, og inn-
og utbetalinger må oppfølges daglig. 

Registrering av og kontroll med oppgjør fra hyttene er også en krevende 
oppgave kontoret har. TotaU 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. 

74 

Tall på en enkel måte 

Av Sven Kolstad 

Bakgrunnen fSf 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. 

Nåerjegselvgladi 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 spørre: 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. 

1990 
Medlemskontingent 1 330 000 
Losji-inntekter 
Bevertning/kiosk 
Tilskudd STUI 
Renteinntekter 
Gavebidrag 

1 440 000 
2 210 000 
780 000 
190 000 
170 000 

1991 
1 480 000 
I 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 000̂  
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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med over 50 prosent, og det er tendens til at en større andel av medlemmene 
nå fornyer medlemskapet fra år til år. Kanskje skyldes dette en utvidet «pak
ken, med «Fjell og Vidden sju ganger i året, og at TT de siste årene har sett 
seg råd til å kjøpe inn DNTs årbok til sine medlemmer. Medlemmene får der
med mye igjen for kontingenten, selv om de ikke går i fjellet hvert år, 

Losji-inntektene er også en god og stort sett problemfri inntektskilde. 
«Sengene står jo der og koster oss ingen ting», sier vi ofte. Og et stykke på vei 
er jo det riktig. 

Når det gjelder inntekter fra bevertning/kiosk, må tallene vurderes annerle
des enn for losji-inntektene. Dette fordi vi naturlig nok har store innkjøps- og 
transportkostnader med mat og kioskvarer. Meget grovt regnet, er det slik at 
dersom vi kjøper mat for 100 000 kroner, selger vi den samme maten igjen for 
230 000 kroner. 

Vår samlede støtte til nybygg, reparasjoner og løypetiltak fra 
Kulturdepartementet og de statlige miljøvernmyndigheter. Miljøvern
departementet og Riksantikvaren har de siste fire åra vært på tilsammen 5 330 
000 kr. Beløpet er jo svært stort og skyldes i vesentiig grad det ekstraordinære 
tilskuddet på 2 mill. kr i 1993. Det «normale» tilskuddet fra KD synes å være 
på 300 000-400 000 kr pr. år i gjennomsnitt. Når det gjelder KD-midler, er jo 
ellers regelen at vi får dekket inntil 1/3 av kostnadene ved de bygg som blir 
godkjent. Resten må betales av TTs egne driftstilskudd, eller med låneopptak. 
Dette gjelder ikke ved bygging av sikringshytter, hvor tilskuddet kan være 
opptil 50 prosent. 

Renteinntektene har også blitt en kjærkommen inntektspost. Vi har set 
muligheten for å betale all bankgjeld, og de siste tre årene har derfor renteinn
tektene vært ren netto for foreningen. Den gjeld TT har i dag, er kun til 
Hjørdis og Olav Klingenbergs gave. 

Men så er det jo slik at foreningen ikke bare har inntekter. Utgiftene er 
mange og store. De største er listet opp under. 

1990 1991 1992 1993 
Lønnsutgifter 1 860 000 1 460 000* 1 870 000** 2 060 000 
Vedlikehold/ 
reparasjoner 210 000 530 000 1000 000 232 000*** 
Hyttene/utstyr 120 000 140 000 150 000 160 000 
Varding/merking 60 000 40 000 190 000 140 000 

Varekjøp 890 000 600 000 660 000 890 000 
Kontingent DNT 316 000 420 000 473 000 583 000 

* Gjevilvasshytta og Nedalshytta utleid for 1991. 
** Bemanningen i administrasjonen økt fra tre til fire høsten 1991. 
*** Kostnadene ved arbeidene på Gjevilvasshytta og TroUheimshytta er ikke 

belastet regnskapet. Eget byggeregnskap foreligger. 
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Tallene viser at når Gjevil
vasshytta og Nedalshytta er 
utleid, vil ca. 35 prosent av 
våre totale utgifter gå med til 
lønninger. Dersom vi driver 
hyttene selv, vil ca. 40 pro
sent av driftsutgiftene være 
lønninger i administrasjonen 
og på hyttene. 

Vi kan også lese av tallene 
at vi i åra 1990-1993 brukte 
tilsammen 2 972 000 kr, eller 
gjennomsnitUig ca. 740 000 
kr pr. år til vedlikehold, utstyr 
og løypetiltak. Det vil altså si 
at vi år om annet bruker ca. 
15 prosent av våre driftsutgif
ter til å holde hyttene og løy
penettet i god stand. 

I tillegg til utgiftene i regn
skapet må også nevnes den 
særdeles verdifulle innsats 
som vårt tilsyn, ruteinspektø-

ren og mange andre gjør, nesten kostnadsfritt for TT. Jeg kan også ta med at 
de stadig nye og strengere pålegg fra det offentiige når det gjelder 
kjøkken/bad, brannvern og rensing av avløp, gir nye og ofte uventede utgifter. 
De nye brannvernforskriftene som kom i 1991, gir f eks. alene en ekstra utgift 
på 600 000-700 000 kr. Vi er allerede kommet langt med dette arbeidet, og de 
fem største hyttene har før sesongen 1994 fått installert automatisk brannvars
lingsanlegg. 

Kontingenten og betaling fra «Fjell og Vidde» samt årbok til fellesskapet, 
DNT, har økt sterkt i åra 1990-1993. Økningen skyldes i stor utstrekning vårt 
økte medlemstall, men også at enkelte kontingentposter er blitt langt dyrere, 
Dette gjelder først og fremst betaling for «Fjell og Vidde», som ved hjelp av 
større inntekter har kunnet komme i flere nummer pr. år. 

I det ovenstående har jeg omtalt ca. 2/3 av foreningens utgifter, og det får 
være nok tall i denne omgang. Den siste tredjedelen av utgiftene våre går til 
varekjøp, årboka, brensel, markedsføring og PR, kontorhold og mye, mye 
annet. 
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