H. IVERSEN
>
Iste kl. optisk forretning
Trondhjem

Lover for
Trondhjems

Turistforening.

(Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

Alle Zeiss fabrikata.
Snebriller i stort utvalg.
Termometre - Barometre.
FORMÅL

§ 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å
lette og fremme fotvandringen og utbrede kjennskap til land og folk.
For dette formål arbeider foreningen ved å oppføre hytter og ordne med
kvarterer, oppvarde skogstier og fjelloverganger, anskaffe båter, bygge broer
og klopper, ordne med førere, utgi årbok, rutebeskrivelser og andre skrifter m. V.
MEDLEMMER

§ 2. Medlemmer av foreningen er:
a) Årsmedlemmer med kontingent kr. 7.00.
b) Livsvarige medlemmer som en gang for alle betaler minst kr. 100.00. Disse
midler avsettes til et fond, hvorav kun rentene kan benyttes.
c) Æresmedlemmer som utnevnes i henhold til § 3.
d) Innbudte medlemmer i henhold til § 3.
Medlemmene får foreningens årbok.
Utmeldelser må skje innen årets utgang. Styret kan stryke av medlemslisten de medlemmer som ikke har betalt kontingent i 2 år.
e) Juniormedlemmer som betaler kr. 3.00 pr. år — alder under 19 år. De får
ikke årbok.
UTMERKELSER

§ 3. Medlemmer som har betalt sin kontingent uavbrutt i 40 år, overgår
uten videre til livsvarige medlemmer.
Menn og kvinner som i særlig grad har gjort seg fortjent av foreningen,
kan av styret ifølge enstemmig beslutning utnevnes til æresmedlemmer,
tildeles foreningens hederstegn eller innbys til livsvarige medlemmer. Herom
gir styret meddelelse til generalforsamlingen.

Mk l friu&t

STYRE
TRONDHEIM

Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 — Engrosavd.: Krambugt. 12
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§ 4. Foreningens anliggender ledes og dens midler disponeres av et styre
bestående av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, idet der vekselvis uttrer 2 og 3. Styret velger hvert år innen sin
midte formann og nestformann og deler forøvrig arbeidet mellom seg. Det
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A.S FORSIKRINGSSÉLSKABET

er berettiget til å nedsette komiteer såsom redaksjons-, hytte- og turkomiteer
m. v., likesom det har myndighet til å ansette sekretær .som samtidig blir
foreningens kasserer.
GENERALFORSAMLING

R E P R . SOPHUS CHRISTOPHERSEN. T R O N D H J E M
T E L E F O N 2O462 — 2O740

Norsk Surstof & Vandsioffabrik A/s
TRONDHEIM
Repr.: H I L M A R N I L S E N

§ 5. Senest innen utgangen av april måned avholdes årlig generalforsamling som innkalles med minst 14 dagers varsel ved annonser i et par av byens
aviser. Her behandles:
a) Styrets beretning for foregående år.
b) Revidert regnskap for foregående år.
c) Styrets forslag til budsjett for året.
d) Valg på styremedlemmer, 3 suppleanter og 2 revisorer. Valget på styret
foregår skriftlig. Suppleanter og revisorer velges for 1 år ad gangen.
e) Forslag som styret framlegger, eller som i henhold til § 7 er forlangt
fremmet av 30 medlemmer av foreningen.
Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall med de unntagelser
som er nevnt i § 7 og 8. Dokumentene skal i innkallelsestiden være utlagt
på sekretærens kontor til gjennomsyn for medlemmene.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ACETYLENGASS - SURSTOFF
VANNSTOFF - KVÆLSTOFF
LUFT - KARBID

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling holdes etter forslag av styret eller
etter skriftlig krav av minst 30 medlemmer. Her behandles bare forslag som
er foranledningen til denne generalforsamlings avholdelse. For innkallelse,
varsel og avstemning gjelder det samme som for ordinær generalforsamling.

Sveise- og skjæreverktøy
Utstyr for såvel
gass- som elektrisk sveising

§ 7. Endringer i foreningens lover besluttes av den årlige generalforsamling med % flertall. Forslag om slike endringer må være innkommet til styret
innen utgangen av desember måned. Forslagene bekjentgjøres i forbindelse
med generalforsamlingens innkallelse.

ENDRINGER

Centralbord: 28229

DRA IKKE PA TUR
før De har t e g n e t en

ULYKKESFORSIKRING

SUUance
FORSIKRINGSSELSKAP
MATHESONGÅRDEN
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TELEFON C E N T R A L B O R D 283O3

OPPLØSNING

§ 8. Forslag om oppløsning av foreningen må være innsendt innen utgangen av desember måned. For at beslutning om oppløsning skal være gyldig,
kreves at forslaget blir vedtatt av 2 etter hinannen følgende ordinære generalforsamlinger med % majoritet av de frammøtte. På siste generalforsamling
må møte % av de før første generalforsamling innskrevne medlemmer.
I tilfelle av foreningens oppløsning overdras foreningens eiendeler og formue til «Selskapet for Trondhjems bys vel» for anvendelse i et med foreningens formål-beslektet foretagende.

