Lover for
Trondhjems Turistforening
(Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

FORMÅL
§ 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig
skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre
kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre
turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål:
a) ved byggnig og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til 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 interesse for turlivet,
d) ved fellesturer og møter for medlemmene,
e) ved andre tiltak som styret finner nyttige.
MEDLEMMER
§ 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer:
a) Årsbetalende medlemmer.
b) Livsvarige medlemmer.
Innbudte medlemmer.
x
Æresmedlemmer.
Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent
innen 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønker det, betale
redusert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som
har betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige
medlemmer.
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen
måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.
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ÆRESBEVISNINGER
§ 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret
utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen.
FORENINGENS LEDELSE
§ 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av
formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen,
eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede.
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Formannens, evt. nestformannens, stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

STRINDENS SPAREBANK
Opprettet 1842
SØNDRE GT. 13
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Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med § l, og avgjør
ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de
komiteer som det 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 og uttrer etter hvert år med en tredjepart, de 2 første ganger ved loddtrekning. Rådet kan gis spesielle oppgaver. Det sammenkalles av styret og ledes
av foreningens formann og skal innkalles minst en gang om året.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden l. april—15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i
minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på
avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt
innen l. februar. Generalforsamlingen behandler:
1. Årsberetning for foregående kalenderår.
2. Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår.
3. Budsjett for året.
4. Valg på:
a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er medlem bare etter forslag frå
valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret frå minst 5 medlemmer
innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort.

Dillner og Støens handelsskole
Den moderne sparebank
med tradisjoner fra 1853.
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Ett-årig kurs med og uten språk beg. 1. sept.
Halv-årig kurs beg. 1. sept. og 10. jan.
Ett-årig aftenkurs beg. 5. sept.
Kurser i stenografi og maskinskrivning.

Be om skolens plan. Den sendes fritt.
Telef. 23704
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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 et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden.
Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer.
c) 4 medlemmer av rådet.
d) Lønnet levisor.
e) 2 kritiske revisorer.
f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret.
Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for
samtlige valg unntaken valgkomite.
Valg ifølge 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 årsbetalende og livsvarige medlemmer.
6. Forslag fra styret.
7. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars.
Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak
av beslutninger i de saker som er nevnt i §§ 7 og 8.
Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for 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 l måned etter at kravet er kommet fram til
styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling.

LOVENDRINGER
§ 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med
2
/s flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars.

OPPLØSNING

A.s Trondheim—Orkladal
Billag

§ 8. 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 foreløpig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene
til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening.
Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen,
og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål.
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