Takk

Årsberetning

Styret vil rette en takk til alle som gjennom stor frivillig
innsats har bidratt til at Trondhjems Turistforening kan
holde et så stort aktivitetsnivå, og bidra til å gi positive
opplevelser til så mange.
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1. Oversikt over foreningens hedrede,
tillitsvalgte og ansatte
VÅRE HEDREDE
ÆRESMEDLEMMER:

Styret takker også for de økonomiske bidragene som
er gitt foreningen i 2001.
Fondene «Hjørdis og Olav Klingenbergs gave»,
«Finn og Ågot Klevens gave» og «Publikasjonsfondet»
har gitt vesentlige bidrag.
Foreningen har også mottatt en pengegave fra
Eva og Kåre Lindtner.

1907 Carl Schulz
1920 Axel Sommerfeldt
1922 Olaf Grilstad
1924 William Cecil Slingsby
1935 Fridthjov Brun
1935 Ludvig Sivertsen
1947 Roar Tønseth sen.
1953 Arne Falkanger
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1927
1927
1927
1927
1927
1931
1935
1947
1947
1949
1953
1954
1954
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1959
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

Axel Sommerfelt
Carl Schultz
Olaf Grilstad
K. S. Klingenberg
Ola Stugudal
L. Schullerud
Fridtjov Bruun
Roar Tønseth
Ragnhild Lien
Astri Mittet Angermann
Arne Falkanger
Edvard Løchen
Andreas Backer
Finn Kleven
Erling Nielsen
Gunnar Raabe
Kirsten Haave
Ola Hilmo
Reidar Jørgensen
Magne Haave
Martine Unsgård
Olga Reitan
Hjørdis Mørkved
Gunnar Birkeland
Trygve Kristiansen
Per Vinje
Helge Foss

1957 Reidar Jørgensen
1967 Magne Asbj. Haave
1967 Eivind Kierulf
1975 Astrid Olsen
1977 Rolf Høyem
1987 Frants-G. Mørch
1998 Gustav Lien
2000 Ivar Maske

1967
1967
1967
1980
1984
1984
1985
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1990
1991
1993
1994
1994
1996
1996
1998
1999
2000
2001

Astrid Olsen
Magna Kjelland
Bjarne Eriksen
Frants-G. Mørch
Gustav Lien
Teodor Brandfjell
Anne-Mari Bergquist
Jorun Svingen
Ingvild Flåteplass
Thor Risan
Toralv Aune
Ivar Maske
Per A. Strickert
Claus Helberg
Karl H. Brox
Johan Bolme
Kristine Furan
Jorun Thomasgård
Olav Gjærevoll
Anne Britt Wavold
Sven Kolstad
Roar Nålsund
Erik Stabell
Arne Vaslag
Sverre Kirksæther
Morten Halgunset

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:
1920
1927
1928
1928
1928
1928
1940
1957
1957
1962
1962

Jørgen B. Lysholm
Effe Magnusson
J. Halle
H. Grendahl
Gudmund Kårvatn
Ola Stugudal
Magnus Kluksdal
Halvard Lilleevjen
Modolf Moen
Ragnhild Næssmo
Asbjørn Clausen

1962
1967
1962
1979
1982
1985
2000
2000
2001

Th. Solem
Svein Grøtte
Per Hilmo
Nils M. Vaagland
Inga Stokke
Johan Bolme
Sigrid Gulbrandsen
Sigrid Nerbu
Per Stugudal

Foto: Trond Kristoffersen
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TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2001
STYRET:
Formann Erik-M. Braathen, nestformann Jan Hofstad, Eva
Austvik, Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang Mathiesen,
Kristian Tøndel, Håkon Gammelsæter og Randi Reese.
ARBEIDSUTVALG:
Erik-M. Braathen, Jan Hofstad og Kristian Tøndel.
RÅDET:
Ordfører Karl H. Brox, Arnt Frøseth, Alf Gunnes, Torild
Hage, Vigdis Heimly, Gunn Kari Kvaal Hygen, Sven
Kolstad, Gustav Lien, Jarle Malvik, Liv Sandven, Erik
Stabell og Kristin Svendsen.
DESISORER:
Roar Rønning og Ivar Sollie.
REVISOR:
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther

TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER
TILSYN:		
Dindalshytta
Liv Grimsmo
Gjevilvasshytta Erling Ishol
		
Græslihytta
Harald Græsli
Jøldalshytta
Nils Flå
		
og Klaus Grendal
Kjølihytta
Asbjørn Rotvold
Nedalshytta
Arvid Aas
Orkelsjøhytta
Ola Røtvei
Ramsjøhytta
Tore Kvernmo
Schulzhytta
Georg Trondseth,
		
Sverre Selboe
Storerikvollen
Thor Risan
Trollheimshytta Morten Halgunset
Bårdsgarden		

faddere fra styret
Randi Reese
Håkon
Gammelsæter
Eva Austvik
Kristian Tøndel
Erik-M. Braathen
Erik-M. Braathen
Ragnvald Larsen
Jan Hofstad
Ragnvald Larsen
Jan Hofstad
Kristian Tøndel
Sissel W. Mathiesen

BARNAS TURLAG
Leder Emil Pedersen, Vigdis Heimly, Jonny Remmereit,
Merethe Aarstein og Randi Wiggen som styrets repr.
BRANNVERNKOMITE:
Arve Haugan
Sven Kolstad
BYGGEKOMITE:
Leder Kristian Tøndel, Jan Fredrik Kvendbø, Erik-Martin
Braathen, Torgeir Gunleiksrud (sekr.), Erik Stabell og
Morten Halgunseth
EIENDOMSFORVALTNING
Torgeir Gunleiksrud, Tore Mo og Randi Wiggen
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MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE:
Leder Sissel W. Mathisen, Anne Karin Braathen, Anne
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen og
Randi Wiggen.

DNT:
Landsstyret
Ragnvald Larsen
Naturvernkomiteen: Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Driftsutvalg
Torgeir Gunleiksrud

NATURVERNKOMITEEN:
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang
Mathiesen og Nils Røv

ANSATTE

RUTE- OG KARTKOMITEEN:
Leder Jan Hofstad, Knut Balstad (sekr.), Arnfinn Fiske og
Magne Krosby og Håkon Gammelsæter.
RUTEINSPEKTØR:
Sylan:
Tore Kværnmo
Trollheimen:
Arne Vaslag
TURKOMITE:
Leder Eva Austvik, Jan Hofstad, Reidun Okkenhaug,
Karl Sellgren, Lillian Svingen (sekr.), Ola Magne Sæther,
Sigmund Sørgjerd og Randi Reese.
TTF
Leder Bjørn Sundfær, Ingfrid Opøyen, Marit Brånås,
Kari Hallan, Gisle Hedin,
Størker Garberg jr
TTU
Leder Mette Lanckmanns, Marius Skram, Cecilie Østby,
Anders Øiaas, Håkon Iversen, Ole Petter Olsen, Kjersti
Oppdal
VETERANAN
Leder Ivar Maske, Hans Engan, Magne Flack, Olaf Giæver,
Sven Kolstad og Randi Wiggen.
VALGKOMITE:
Leder Trond Gilde, Halfdan Carstens og Ragnvald Larsen
(styrets repr.).
ÅRBOKKOMITE:
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit,
Maria Sand, Erik Stabell og Randi Reese.
FALKANGERS FOND:
Leder Erik-M. Braathen, Torgeir Gunleiksrud/Frode
Bergrem og TTU repr.
FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE:
Leder Terje Tapper, Karl H. Brox og Fredrik Kleven.
HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder Trond Ekker, Erik-Martin Braathen, Karl H. Brox
og Ivar Sollie.
PUBLIKASJONSFONDET:
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Ivar Sollie.
ANDRE UTVALG

sum

diff

551
369
357
1277

2316
2798
2781
7895

2867
3167
3138
9172

-673
-105
-133
-911

Dindalshytta			
413
Gjevilvasshytta			 187
Jøldalshytta			 418
Orkelsjøhytta			
97
Trollheimshytta			 311
Bårdsgarden			
1247
Vassendsætra			225
Kårvatn			
475
Viongen			
135

67
107
112
- 22
147
- 105

Selvbetjent/Ubetjent

ADMINISTRASJON:
Foreningens daglige drift har i 2001 vært ivaretatt av
administrasjonen med Torgeir Gunleiksrud som daglig leder.
Han ble avløst av Frode Bergrem 1. august og har deretter
hatt ansvaret for å implementere et moderne helse, miljø
og sikkerhetsopplegg på hyttene våre i 60 % stilling,
nestleder/regnskapsfører Knut Balstad, sekretær Anne M.
Eilertsen, 1. kontorfullmektig Lillian Svingen og informasjon- og markedssjef Jonny Remmereit.
Sivilarbeider Kim André Arnesen var engasjert fram til
1. november, Svein Roger Simonsen ble ansatt fra
15. november med ett års engasjement.

2. Medlemstall og
medlemskontingent 2001

						
		
2001
2000
1999
1998
Hovedmedlemmer

7080

6583

6345

6235

Husstandsmedlemmer
Ungdomsmedl.
15-25 år
Honnørmedl.
over 67 år
Barnas Turlag
medl. tom. 14 år
Livsvarige

2633

2513

2554

2575

908

875

793

613

807

726

703

679

1127

764

118

547

493

539

535

13102

11954

11052

10633

Hovedmedlem
Husstandsmedlem
Honnørmedlem, fom. 67 år
Ungdomsmedlem, 15 - 25 år
Barnemedlem, tom 14 år
Livsvarig medlem

sommer

					2001/00
Gjevilvasshytta
Jøldalshytta
Trollheimshytta
Sum betjent

VERTSKAP:
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2001:
Gjevilvasshytta
Randi Torve
Jøldalshytta
Inga Flatmo
Nedalshytta
Elsa Smith og Kari Frøseth
Storerikvollen
Sigrid Gulbrandsen,
		
Marie og Svein Davidsen
Schulzhytta
Gunvor og Mons Flønes
Trollheimshytta
Marie og Svein Davidsen,
		
Margit og Frode Bergrem,
		
Berit Storholt, Sigmund Sørgjær
		
og Kari Oldervik

Sum		

TROLLHEIMEN:
Betjent
vinter

- 95
- 29

Sum selvbetjent/ubetjent		

3508

407

SUM TROLLHEIMEN			

12680

- 504

SYLAN:
Betjent
vinter
sommer
sum
diff
					2001/00
Nedalshytta
Schulzhytta
Storerikvollen
Sum betjent

315
167
992
1474

1808
262
1991
4061

2123
429
2983
5535

487
- 138
372
721

Græslihytta			
143
Nedalshytta			
145
Kjølihytta			 193
Ramsjøhytta			
775
Schulzhytta			 363
Storerikvollen			
157

- 87
- 68
30
- 24
47
- 76

Sum selvbetjent/ubetjent		

1776

- 178

SUM SYLAN			

7311

543

SUM TOTALT			

19991

39

Selvbetjent/ubetjent

4. Generalforsamling 2001

365,180,195,175,50,5.475,-

3. Overnattingstall for turisthyttene
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REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS
GENERALFORSAMLING 14. MAI 2001
Den 114. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i
Kunstindustrimuseet den 14. mai 2001 kl. 19.00. Møtet ble
åpnet av styrets formann, Erik-Martin Braathen, som ønsket
velkommen. Han opplyste at generalforsamlinga har vært
annonsert i Adresseavisen innen den fristen lovene
foreskriver og at sakspapirene har vært utlagt på
foreningens kontor fra 30. april.
Formannen foreslo Olaf Giæver og Ivar Sollie til å skrive
under protokollen, Karl Selgren og Ivar Maske som tellekorps og Gustav Lien til møteleder, og disse ble valgt.
Torgeir Gunleiksrud og Knut Balstad ble valgt til referenter.
Farmannen oppfordret til 1 minutts stillhet i anledning
Astrid Olsens bortgang.
Formannen overlot så ordet til møteleder, Gustav Lien.
Møtelederen opplyste at det var 31 stemmeberettigede og
1 uten stemmerett i salen. Videre viste han til dagsorden
som står i TTs vedtekter.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga
behandler.

Sak 1 Årsberetning for 2000
Møtelederen gikk gjennom årsberetninga kapittel for
kapittel med bilag.
Braathen gjorde oppmerksom på den økonomiske støtten
på 500.000 kroner som Klingenbergs gave vil gi i 2001 til
ombygginga av det nye kjøkkenet på Storerikvollen.
Årsberetninga er behandlet av rådet og daglig leder, Torgeir
Gunleiksrud, refererte rådets vedtak som anbefalte den
godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak:
Årsberetninga ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga.

Sak 2 Revidert regnskap for 2000
Knut Balstad presenterte resultatregnskapet med noter
og øvrige kommentarer for 2000 samt årsoppgjørsdisposisjoner. Revisor, Stein Erik Sæther, gjennomgikk
revisjonsberetningen. Møteleder opplyste at regnskapet er
behandlet av rådet som anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak:
Regnskapet for 2000 ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga.

Sak 3 Rapport fra desisorene
Desisor Ivar Sollie leste opp desisorenes beretning.

Sak 4 Budsjett for 2001
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Daglig leder, Torgeir Gunleiksrud, gikk gjennom budsjettet
for 2001 med budsjettforutsetninger. Budsjettet baserer seg
på prognosetall fra først i desember 2000.
Karl Selgren etterlyste eventuelle muligheter for tiltak hvis
resultatet skulle vise seg å gå mot et solid underskudd. Han
mener at TT er sårbart i den form den drives.
Erik-Martin Braathen svarte med at TT ikke drives etter
noen bedriftsøkonomisk modell. Alle midler som kommer
inn skal etter beste evne gå tilbake til medlemmenes beste.
Budsjettet er et styringsverktøy å jobbe etter ingen fasit.
Og ja TT er sårbar i forhold til antall medlemmer, besøk på
hyttene, været osv., men dette er noe vi har hvert år og må
gjøre det beste ut av. De fleste av TTs utgifter er faste og
kan i liten grad justeres underveis slik driftsformen er i dag.
Braathen presiserte det at det ikke er noe mål at TT skal
gå i pluss.
Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet som
anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak:
Budsjettet for 2001 ble godkjent mot en stemme av
generalforsamlinga.
Møteleder gjorde oppmerksom på styrets foreløpige
budsjett for 2002.

TTs styre har tidligere besluttet at husstandsmedlemskontingenten skal utgjøre ca. 50% av kontingenten for
hovedmedlem.
Vedtak:
Kontingentsatsene for 2002 ble enstemmig vedtatt.

TTs 114. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 20.50.
Etter møtet var det sosial sammenkomst med kringle og
kaffe.
Olaf Giæver
Sign		

Sak 6 Forslag fra styret
Viser til sak 5. Ingen forslag ut over dette.

5. Styrets beretning

Sak 7 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag fra medlemmer.

Sak 8 Valg
To styremedlemmer begge har sagt seg villige til å ta en
ny periode i styret. I tillegg går to styremedlemmer ut etter
å ha vært gjenvalgt to ganger (Randi Wiggen og Jan Fredrik
Kvendbø). Fire rådsmedlemmer samt desisorer og revisor er
på valg. Alle disse er villige til å fortsette i sine verv.
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Trond Gilde.
b) styremedl.
		
		
		

Jan Hofstad
Ragnvald Larsen
Håkon Gammelsæter
Randi Reese

gjenvalg
gjenvalg
ny
ny

2 år
2 år
2 år
2 år

TTs styre er opptatt av å harmonisere både kontingentsatser
og medlemskategorier med de andre medlemsforeningene.
Landsforeningen og landsstyret er også opptatt av dette.
Det har i flere år blitt diskutert endringer/justeringer av
medlemskategoriene. For år 2002 foreslår landsforeningen
følgende endringer:

c) rådsmedl.
		
		
		

Arnt Frøseth
Sven Kolstad
Jarle Malvik
Erik Stabell

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

3 år
3 år
3 år
3 år

Barnas Turlag
0 – 12 år
Ungdom
13 – 18 år
Student
19 – 30 år
Hovedmedlem
19 – 67 år
Husstandsmedlem 19 år
Honnørmedlem
67 år
Livsvarig			

e) desisorer
		

Sak 5 Fastsetting av kontingent for
årsbetalende og livsvarige medlemmer

tidligere 0 - 14 år
tidligere 15 - 25 år
ny kategori
tidligere 25 - 67 år
ingen endring
15x hovedmedlem

TTs styre foreslår å følge disse kategoriene fra år 2002.

Styret foreslår følgende kontingentsatser for år 2002:
Barnas Turlag
kr
50.- (økning kr 10.-)
Ungdom
kr 170.- (reduksjon kr 5.-)
Student
kr 200.- (ny)
Hovedmedlem
kr 370.- (økning kr 5.-)
Husstandsmedlem kr 185.- (økning kr 5.-)
Honnør
kr 200.- (økning kr 5.-)
Livsvarig
kr 5 550.- (økning kr 75.-)
Med dette forslaget følger TT landsforeningens
anbefalte kontingentsatser for alle kategorier unntatt for
husstandsmedlemmer hvor landsforeningens anbefalte
sats er kr 170.-

d) lønnet revisor Inter Revisjon Trondh.AS gjenvalg 1 år
Roar Rønning
Ivar Sollie

Ivar Sollie
Sign

gjenvalg 1 år
gjenvalg 1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens
innstilling.
Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.
f) Fra styret kom følgende innstilling til ny valgkomite:
		
Trond Gilde
gjenvalg 2 år
Det kom ikke inn andre forslag og valgkomiteen ble
enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret
etter styrets konstituering.

Takk/utdeling av æresbevisninger
Formannen takket Lien for god innsats nok en gang og ga
han blomster.
Per Stugudal ble tildelt "innbudt livsvarig medlemskap".
Morten Halgunset ble tildelt hederstegnet "reinrose med
gull eikekrans".
Styremedlemmene Randi Wiggen og Jan Fredrik Kvendbø
som gikk ut av styret fikk blomster.

5.1 ÅRSMELDING
Samlet sett har 2001 vært et år med stor aktivitet på mange
områder.
Foreningen flyttet til nye større lokaler ved årsskiftet, noe
som har gitt administrasjonen mye bedre arbeidsvilkår, og
gruppene i TT har fått flotte lokaler å avholde møter, kurs
og andre arrangementer i. Vi har også opplevd en flott
økning i omsetningen i butikken. Hele 39 % i forhold til
fjoråret.
Besøkstallene i 2001 viser at besøket er på omtrent samme
nivå som året før, noe som vi bare kan være måtelig
fornøyd med. Det skyldes nok i likhet med fjoråret at vi
hadde forholdsvis mye dårlig vær. Besøket på de betjente
hyttene i Trollheimen gikk ned med 10 % mens de betjente
hyttene i Sylan økte med drøyt 13 %. Dette kommer kanskje av at det har vært jobbet bevisst på å få til en dreining
av trafikken mot Sylan. Når det gjelder de selvbetjente og
ubetjente hyttene er forholdet imidlertid motsatt.
Styret har markert at man ønsker å styrke arbeidet med hyttene gjennom å etablere en fadderordning der hver av
styremedlemmene tar litt ansvar for en til to hytter.
Hensikten er å øke tilstedeværelsen på hyttene og sikre at
kompetansen i styret om hyttenes tilstand er god nok.
På fellesturene i 2001 hadde vi brukbar deltakelse. 393 personer fant veien til våre fellesturer. Av de 5 dagsturene som
ble avviklet var turen i Strindamarka vinneren med 81 deltakere. Vinterturene hadde 123 deltakere, slik vinteren var
ble det en del avlyste turer. Sommerens største suksesser var
nok turen til Dolomittene i Nord-Italia og sykkelturen fra
Oppdal til Røros.
Medlemstallene viser fortsatt en positiv utvikling. Etter
fjorårets medlemsvekst på ca. 9 % var vi spent på om denne
utviklinga ville fortsette. Året viste igjen en meget gledelig
utvikling og vi nådde 13102 medlemmer. Spesielt gledelig
er det at medlemmer i Barnas turlag øker så mye; 1127
medlemmer mot 764 i 2000.
Vi har opplevd en veldig positiv utvikling på informasjonssiden etter at dette arbeidet ble styrket med en stilling.
Sommerglede som i år ble produsert som et bilag til
Adresseavisa og dermed publisert i 140 000 eksemplarer har
vi fått mange positive tilbakemeldinger på. Vi opplever også
at vi får mye og god omtale i media.

83

Årboka for 2000-2001 har blitt en stor suksess. Vi opplevde
at salgsutgaven var blant bestselgerne i forbindelse med
julehandelen i Trønderske bokhandlere. I underkant av
1000 solgte eksemplarer i år.
Vi har tatt i bruk Vassendsætra, ei ny selvbetjent hytte i
Trollheimen, som vi har en bruksavtale på. Vi har også
lykkes i å få til et samarbeidsprosjekt med Barnas
Naturverden," i Rennebu, et flott område som gir barnefamilier mulighet til å oppleve hytte- til hytte-turer i
miniatyr tilpasset små bein.
Styret har hatt 9 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter.
I tillegg har AU hatt flere møter angående ansettelse av ny
daglig leder.
Styret har behandlet 38 ordinære saker og en rekke referatsaker.
Av spesielt viktige saker eller engasjementer vil styret
nevne:
• Utvikling av Trondhjems Turistforenings organisasjon
i de nye lokalene i Sandgata
• Internkontroll og forebyggende brannvernarbeid
på hyttene, spesielt oppfølging etter brannsyn på
Storerikvollen og Nedalshytta
• Ansettelse av ny daglig leder
• Sluttføring av de store byggeprosjektene på
Kjølihytta og på Storerikvollen
• Implementering av våre nye hyttetilbud
• Forvaltning av friluftsområdene i Trondheimsområdet,
spesielt omfattende bidrag til arbeidet med markaplan
for Trondheim kommune
• Omfattende høringsuttalelser i forbindelse med store
naturvernsaker, blant annet i Trollheimen og Roltdalen
• Vurdering av nye hytteprosjekter/kvarteravtaler både i
Trollheimen og i Sylan
• Utarbeidelse av Strategiplan for 2002 til 2005
• Etablering av skolegruppa, som skal vurdere i hvilken
grad TT kan nå ut til flere barn og unge gjennom et
engasjement mot skolen. Så langt er det planlagt et kurs
i uteskole for lærere i april 2002.
• Etablering av FNF der TT har vært sterkt involvert i
arbeidet med å koordinere dette arbeidet og hvor vi har
huset en person i 30 % stilling for å arbeide med vern
av friluftsområder.
Årets økonomiske resultat er dårligere enn målsettinga med
budsjettet. Dette skyldes flere forhold. Noen av de viktigste
momentene er:
• Vi budsjetterte lønnskostnadene noe forsiktig i 2001.
• Ikke-budsjetterte kostnader i forbindelse med betydelig
større aktivitet i TT-Brygga.
• Ikke-budsjetterte ansettelseskostnader i forbindelse
med ansettelse av ny daglig leder.
• Store byggeoppgaver
• Avskrivning av kontorlokalene i Sandgata 30
• Turaktiviteten har ikke gitt de budsjetterte inntekter
og påført større utgifter enn budsjettert.
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• Merarbeid i forbindelse med planlegging og innarbeiding
av bedre rutiner for internkontroll
Flere store og til dels uforutsette oppgaver og kostnader er
hovedårsaken til årets negative økonomiske resultat.
Merinntektene fra medlemsveksten kompenserer på langt
nær de negative utslagene i regnskapet.

TAKK
Vi benytter samtidig anledningen til å takke for den innsatsen som ivrige hjelpere har bistått med – dugnadsånden har
vært god og nødvendig for at TT skulle klare å åpne sine
nye lokaler i januar 2001. TT ønsker alle velkommen til nye
lokaler i 2001

5.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om våren og et om høsten.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling av
årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser om
dette til generalforsamlingen.
Rådet har blant annet blitt spurt om råd i saken der styret
fant det nødvendig å øke kontingentsatsene ut over det
Generalforsamlingen fastsatte.
Rådet fant på bakgrunn av at det på en tidligere generalforsamling var gitt åpning for å følge DNTs satser at det ikke
var hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for denne saken, men at det måtte gis en orientering
på Generalforsamlingen.

6. Fra komiteene og gruppene

5.3 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøte ble arrangert i Arendal 16. til 18. juni. Fra
TT deltok Erik-Martin Braathen, Randi Wiggen, Sissel W.
Mathiesen, Håkon Gammelsæter, Torgeir Gunleiksrud,
Frode Støre Bergrem og Jonny Remmereit. I tillegg deltok
Ragnvald Larsen som representant fra landsstyret.
TTs delegater hadde flere forberedte innlegg på landsmøtet,
bl. a. Erik M. Braathen som fikk igjennom at det skulle
foretas en ansvarsavklaring mellom landsforeningen og
medlemsforeningene i forbindelse med at kontingenten til
landsforeningen ble økt med ti kroner pr medlem.
5.4 FRAMTIDSUTSIKTER
Til tross for årets negative økonomiske resultat og store
utfordringer i tida framover, ser styret positivt på framtiden.
Medlemsutviklingen er inne i en positiv trend både i TT
og i landet for øvrig. De store byggeoppgavene som er
gjennomført vil få en langsiktig positiv effekt. Nye og
større kontorlokaler i Sandgata har gitt oss et positivt løft.
Barn og unge er et satsingsområde for DNT og TT ønsker
å følge opp dette gjennom stadig å utvikle tilbudet vårt til
denne gruppen. Vi ønsker på sikt å utvikle et tilbud i
Trondheimsmarka, for å kunne gi et bedre tilbud til barnefamilier og skoleklasser, og samtidig oppnå en bedre
synliggjøring for byens befolkning.
Vi ser at det blir stadig mer kostbart å drive vår virksomhet,
samtidig som vi har utvidet staben og dermed fått muligheter til å utvikle tilbudet ytterligere. Dette fører til
at vi må jobbe mer aktivt for å utnytte inntektspotensialet
for foreningen.
TT er avhengig av at de mange ildsjelene i foreningen
fortsatt er villig til å yte en innsats for fellesskapet. Det vil
være avgjørende at vi fortsetter arbeidet med å knytte til oss
ressurspersoner og at vi fortsatt greier å gjøre frivillig arbeid
i TT-regi attraktivt.

6.1 BARNAS TURLAG
Barne- og familiekomiteen planlegger og gjennomfører
aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn og barnefamilier. Aktivitetsnivået er stadig økende og det har i år
2001 vært arrangert 17 turer, en økning på 3 turer sammenlignet med 2000.
Interessen og oppslutningen om Barnas Turlag er økende,
og vi får stadig tilbakemeldinger på at TTs satsing på barn
og barnefamilier er en riktig prioritering. Barnas Turlags
medlemskontingent er på kr. 40. Hele 1106 betalte
medlemskontingenten, en økning på 342 medlemmer
sammenlignet med 2000. Tallene vitner om at interessen
er betydelig og stadig økende.
Barnas Turlag har inngått samarbeid med Høyskolen i
Nord-Trøndelag og Dronning Mauds Minne om utdanning
av veiledere. Studenter ved friluftsstudier gis veilederkompetanse lik egne veilederkurs. Det betyr at disse resurspersonene kan komme inn i vår organisasjon og
gjøre veilederoppgaver for Barnas Turlag.
6.2 BRANNVERNKOMITEEN
Det har blitt jobbet med å oppgradere og videreutvikle
brannpermene for de betjente hyttene Videre er det jobbet
med å utvikle en ny mal for brannpermer for de selvbetjente
hyttene.
Som et ledd i opplæringen av betjeningen har brannvernkomiteen hatt innlegg om brannvern på vertinnemøte samt
arrangert praktisk brannvernkurs for vertinner og drenger på
Sivilforsvarets skole i Trondheim.
Vedlikeholdsavtalen med EL-CO AS med årlig ettersyn av
brannalarmanleggene på de betjente hyttene fungerer nå
tilfredsstillende.
Oppfølgingen etter brannsyn på de betjente hyttene har
vært en prioritert oppgave og komiteen er tilfreds med at
rømningsvei fra 2. etasje på Storerikvollen etter flere års
pålegg nå er etablert og godkjent. Komiteen har i samarbeid
med byggekomiteen planer om å få på plass en tilsvarende
løsning for Schulzhytta i 2002.
Komiteen er opptatt av at det blir jobbet videre med
opplæring og aktiv bruk av brannvernpermen på hyttene,
spesielt må egenkontrollen systematiseres og dokumenteres
bedre og opplegget for brannøvelser og annen intern
opplæring forbedres.
Alle håndslukkeapparater (pulverapparater) eldre enn 10 år
er nå skiftet ut på hyttene og det arbeides med å få til en
tilfredsstillende løsning for den pålagte årlige kontrollen.
Det arbeides i tillegg med å gjennomføre en systematisk

kontroll og oppgradering av alle ildsteder på hyttene samt å
revidere feierutinene.
6.3 BYGGEKOMITEEN
2001 har vært et aktivt år på bygge- og vedlikeholdsfronten.
Byggekomiteen har avholdt 5 møter og deltatt på befaring
til Vekvesetra i Oppdal. Komiteen har organisert og deltatt
aktivt i flere dugnader, både på hyttene og i forbindelse med
planlegging og gjennomføring av flere bygge- og vedlikeholdsprosjekter.
For å få bedre system på vedlikeholdsarbeidet på hyttene
har komiteen foreslått et opplegg med en rullerende vedlikeholdsplan hvor det settes hovedfokus på tre utvalgte hytter
hvert år og konsentrerer vedlikeholdet om disse hyttene.
Det er gitt innspill om et slikt opplegg med tilhørende
kostnadsestimat til administrasjonen i forbindelse med
budsjettet for 2002. Selv om opplegget fortsatt er basert på
stor dugnadsinnsats, innebærer dette en betydelig økning av
TTs årlige vedlikeholdsutgifter.
Status og planer for hyttene:
Gjevilvasshytta:
Ingen større bygge- og vedlikeholdsplaner gjennomført.
Ny el.komfyr innkjøpt og installert.
Problemer gjennom mange år med vannlekkasje over
betjeningsfløya er avdekket og byggetekniske utbedring
foreslått. Dette vil bli iverksatt i 2002.
Trollheimshytta:
Torvtekkinga av hovedhytta fullført på dugnad i 2001.
Frostskader på varmtvannsanlegg/fyrkjel utbedret midlertidig i påska 2001.
Nytt kjøleaggregat må installeres og nytt bensinaggregat
anskaffes før sommersesong 2002.
Jøldalshytta:
Ingen større bygge- og vedlikeholdsoppgaver gjennomført.
Nytt kjøleskap er innkjøpt.
En del utvendig vedlikehold gjenstår både på hovedhytta og
vedbua.
Evt. strakstiltak rundt kiosken/trappa til 2. etasje er utsatt til
arbeidsgruppa for Jøldalshytta har gjennomført sitt arbeid
og innstillinga fra arbeidsgruppa om utvidelse av hytta er
behandlet i styret.
Dindalshytta:
Forslag til ombygging av kjøkkenet er forelagt komiteen og
diskutert på flere møter. Komiteen har utsatt behandlingen
av saken til etter planlagt befaring til hytta på ettervinteren
2002.
Orkelsjøhytta:
Ingen større bygge- eller vedlikeholdsarbeider gjennomført.
Viongen:
Komiteen har gitt innspill til styret vedrørende evt. overtakelse av flere hytter på tunet.
Bygge- og vedlikeholdsansvar er tillagt eier.
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Byggekomiteen har påpekt behovet for raskere oppvarming
av hytta for vinterbruk samt bedre tørkeromskapasitet.
Vassendsetra:
Byggekomiteens forslag til ombygging må følges opp.
Komiteen ser positivt på etablering av et vinterisolert
anneks.
Vekvesetra:
Byggekomiteen har vært på befaring på stedet sammen med
arkitekt for å se på anvendelsesmulighetene av gammel
seterbygning og mulighetene for etablering av et selvbetjent
kvarter i tillegg. Komiteen har gitt innspill til styret
vedrørende evt. langtidsleie av setra.
Bårdsgarden og Kårvatn:
Fjellgårdene vedlikeholdes av eierne og er i god bygningsmessig stand.
Helgetunholtsetra:
Komiteen er fortsatt i kontakt med grunneier for etablering
av en kvarteravtale etter en mindre ombygging av seterbua.
Storerikvollen:
Ombygginga av kjøkkenet, kiosken og inngangsparti fra
baksida ble videreført i løpet av vinteren og kom langt nok
til at driften vinteren/påsken 2001 kunne gjennomføres uten
større problemer. Arbeidene, som også omfattet oppgradering av tanksystemet for dieselgenerator, støydemping av
eksos samt installering av nattaggregat ble gjennomført
før sommersesongen startet.
Komiteen har i samarbeid med arkitekt/byggeleder utarbeidet forslag til "miljø- og enøkprosjekt" for å sluttføre
den oppgraderinga av Storerikvollen som byggekomiteen
mener er riktig. Prosjektet er fremmet som spillemiddelprosjekt for 2002 med en økonomisk ramme på kr. 300 000.
Nedalshytta:
Skifting av panel i badstua ble gjennomført før påske.
Øvrig oppgradering/ombygging av dusjanleggene ble utsatt.
Flytting av vertinnerommet ble gjennomført i løpet av
sommeren.
Det ble gjennomført en dugnad på høsten for å fullføre noen
av de utomhusarbeidene som ble igangsatt i 2000 bl.a. med
etablering av stolper for ny inngangsport.
Kjølihytta:
Fortsatt gjenstår en del arbeider etter oppgraderinga av
hytta og annekset i 2000. Befaring er gjennomført i 2001.
Det meste av etterarbeidet gjenstår fortsatt.
Schulzhytta:
Forslag til oppgradering av kjøkkenet og etablering av
kontorplass i tilknytning til vertinnerommet er diskutert
og befaring er gjennomført. Forslag til rømningsvei fra
2. etasje er klarert med brannmyndighetene og vil bli
iverksatt i 2002.
Det er kommet pålegg om utbedring av brønn. Dette er
planlagt utført i 2002.
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Ramsjøhytta og Græslihytta:
Det er ikke foretatt større vedlikeholds- eller byggeoppgaver
på disse hyttene i år. Begge hyttene har imidlertid behov for
betydelig bygningsmessig vedlikehold.
6.4 EIENDOMSFORVALTNING
Arbeidet med å fremskaffe en bedre oversikt over TTs
eiendomsforhold i Trollheimen har fortsatt.
Det arbeides også fortsatt med en klargjøring av byggemulighetene på TTs tomt ved Rotåa i Stugudal, og det
undersøkes også kortsiktige alternativer for å få bedre
innkvarteringsmuligheter i Stugudalsområdet etter at leieforholdet om Væktarhaugen ble avsluttet
6.5 MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Det er avholdt 4 møter (23. januar og 13. november).
I tillegg har MAK deltatt på TTs vår- og høstmøter, med
servering og innkreving av fotskatt.
Den viktigste saken for MAK var innflyttingsmarkeringen i
Sandgata 30, 9. og 10. februar.
Høstmøtet ble en suksess med foredrag av Liv Arnesen, og
en orientering fra administrasjonen om aktuelle tema fra TT.
Komiteen hadde planene klare for et julebordarrangement
på Nordpå, men det måtte dessverre utgå av økonomiske
årsaker.
6.6 NATURVERNKOMITEEN
Miljøvernarbeidet
TT har arbeidet både med miljørevisjon av egen virksomhet,
saker i nærområdene til Trondheim og i fjellet i 2001.
Fjellet
Verneplaner
TT har jobbet aktivt i forbindelse med høringer angående
forvaltningsplan for Trollheimen landskapsvernområde og
Roltdalen nasjonalpark. Vi har tatt til orde for at det er riktig
å verne områdene, samtidig som det ikke må være til hinder
for en tilpasset videreføring av tilretteleggingen for ulike
typer friluftsliv. I arbeidet med forvaltningsplan for
Trollheimen var det et nært samarbeid mellom TT, KNT og
DNT.
Gjevilvatnet og Gjevilvassdalen har vært mye på dagsorden
også i 2001. I saken om utbygging av ca 250 fritidsboliger
med veganlegg, brøyting mm har fornuften fått gjennomslag
i første omgang. Den omfattende utbyggingen i dalen er
stanset. Om vegen i dalen blir brøytet er fortsatt et åpent
spørsmål. Når det gjelder regulering av vatnet med bl.a.
skader som påføres gjennom for høg vannstand på høsten
og stor senking om vinteren og med en så stor nedtapping at
en ikke får fylt opp vatnet før langt ut på sommeren, er det
fra TTs side gjort et omfattende arbeid. TT har kanalisert
vårt arbeid gjennom miljøgruppe Gjevilvatnet. Saken ligger
ved årsskiftet til vurdering på departementsnivå. Det er ved
utgangen av 2001 fortsatt ikke avklart om en vil oppnå en
mer miljøvennlig regulering av vatnet.

Marka
TT har i 2001 videreført vår medvirkning i arbeidet med
Markaplan for Trondheimsmarka. TT har deltatt i en referansegruppe sammen med andre organisasjoner. Utkast til
plan ble sendt på høring på slutten av 2001 og ventes
behandlet i 2002. TT har bidratt med stor innsats og ser at
våre bidrag har påvirket planen på en positiv måte. Stikkord
som har vært viktig for TT er god tilrettelegging i nærheten
av der folk bor, sikring av forbindelser mellom boområdene
og marka, og forbindelser mellom de store markaområdene
rundt byen. TT vil i 2002 følge opp dette arbeidet med å
delta i arbeidet med handlingsprogrammet for turfriluftsliv
(stier og løyper). TT bidrar også med gjennomgang av de
årlige handlingsprogrammene for kommunens forvaltning
og tiltak i markaområdene.
Grønn kommunedelplan er under utarbeidelse og TT vil i år
2002 engasjere seg sterkt for å sikre at Trondheim bruker
denne muligheten til å sikre framtidas generasjoner skikkelige grøntområder og turdrag i byen og i de bynære
områder.
Av saker for øvrig har vi uttalt oss i saken om Lia pukkverk,
der det utredes både en utvidelse og et langtids søppeldeponi. TT har engasjert seg mot disse planene.
Strindamarka er et meget lite og smalt markaområde som
nærmest blir delt i to av dette inngrepet. TT har også uttalt
seg om et planlagt massetak og bearbeidingsanlegg for
masse ved Tanem i Klæbu og planlagt kraftlinje mellom
Klæbu og Aura ved Sunndalsøra, som bl.a. er planlagt
gjennom Tillermarka og viktige skog- og heiområder for friluftsliv for bl.a. i Melhus og Skaun.
Miljørevisjon av egen virksomhet
Arbeidet med oppfølginga av egen virksomhet har primært
vært koplet til gjennomganger av hyttene knyttet til
internkontroll-systemer mm, tiltak ved nye anlegg og
innkjøps- og transportvirksomheten.
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)
FNF ble etablert som et samarbeidsforum som skulle gi den
tredje sektor eller de frivillige organisasjonene muligheter
til bedre samordning og økte ressurser i forbindelse med en
desentralisert myndighet i arealsaker.
TT tok tak i dette og har deltatt sammen med
"Naturvernforbundet" og "Jeger og Fisk" i et sekretariat og
har for de siste 5 månedene av 2001 etablert en 30% stilling
som har jobbet med å bygge et nettverk sammen med de
frivillige organisasjonene i fylket og startet arbeidet med å
påvirke i konkrete saker. Kristin Selvik har hatt kontor i
TT-brygga og TT har administrert hennes kontorhold.
Dessverre var det ved årsskiftet uklart hvorvidt den statlige
støtten ble videreført stillingen står ubesatt fra årsskiftet.
6.7 PR-KOMITEEN
TTs arbeid knyttet til markedsføring og informasjon har blitt
ivaretatt av informasjons- og markedssjefen. Det har blitt
arbeider kontinuerlig med utforming og forbedring av TTs
brosjyremateriell. Også nyskapende produkter har blitt

produsert som "Sommer-Glede og Fjell-Glede"
"Sommer-Glede 2001" ble produsert som tabloidavis med
et opplag på 130 000 eks. Det ble distribuert som ilegg til
Adresseavisen, til TTs medlemmer og det ble levert ut hos
turistkontorene i Sør-Trøndelag, hos Axel Bruun, i Byhaven
og hos Trondheim Torg. Nord-Trøndelag Turistforening var
en av våre samarbeidspartnere sammen med kommunene
Tydal, Oppdal, Rennebu, Rindal og Meldal. "Fjell-Glede
2002" ble utviklet og distribuert til TTs medlemmer i
november. Opplag 17 000 eks."Fjell-GLEDE 2002",er en
videreutvikling av "Vinter-GLEDE". "Fjell-GLEDE 2002"
er en veggkalender med en rekke nyttig informasjon knyttet
til den måneden den er mest aktuell for. Kalenderen inneholder mange flotte bilder og forhåpentligvis vil den
få en plass på veggen. Da vil medlemmene kunne holde
seg oppdatert på hva som skjer i TT gjennom året. Hver kalenderside inneholder en egen turkalender som viser hvilke
arrangementer man kan delta på. I tillegg finner man en
rekke nyttige turopplysninger som er knyttet til måneden.
Det er også utarbeidet ungdomsbrosjyrer og gavekort i
form av overnatting med og uten kost samt medlemskap.
Også salgsfremmende plakater for markedsprodukter på
hyttene er utviklet til de betjente hyttene i Trollheimen.
Det er produsert informasjonstekst til baksida av planleggingskartene og disse er snart klar til trykking.
TT har som en målsetting å ha ett medieoppslag pr. uke hele
året gjennom. I 2001 var snittet nesten 2 oppslag. Dette har
vært både i regionale og lokale aviser, samt radio og TV.
Det har også vært arbeidet opp mot lokale, regionale og
nasjonale magasiner for å få omtale av fjellområdene Sylan
og Trollheimen. Her har TT levert både tekst og bilder til
artikler.
"www.tt.no" TTs internettsider har hatt en meget god
utvikling det siste året med ny layout og oppbygging. TT
har gått over til felles database med DNT. Noe som vi opplever som meget positivt selv om det gjenstår noe arbeid på
dette området. Besøket har vært stigende og tilbakemeldingene fra "brukerne" har vært positive. Ragnvald Larsen har
vært TTs nøkkelperson i dette arbeidet.
6.8 RUTE- OG KARTKOMITEEN
SYLAN
Vinter / sommer:
Det ble utført diverse kontroll/oppretting av vinterstaker og
oppfriskning av merkinga på deler av rutenettet. Fortsatt blir
gamle rødskilt erstattet med den nye typen skilt i feit furu
med innfreset navn uten lakk eller maling. Likeså skiftes
fortsatt en del skiltstolper ut etter behov. Arbeidet med å
supplere planklegginga på strekninga Storerikvollen –
Blåhammarstugan/
Nedalshytta har fortsatt i 2001. Spesielt i området
Djupholma – Remslikleppen og fra Djupholma mot
Storerikvollen.
Flere rodeansvarlige har kommet til slik at vedlikeholdet
bør etter hvert komme opp på et etterlengtet nivå. Vi har nå
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egne rodeansvarlige på strekningene Nordpå – Græsli,
Nordpå – Kjølihytta, Græslihytta – Schulzhytta, Blekåa –
Schulzhytta, Storerikvollen – svenskegrensa, Storerikvollen
– Bjørneggen, Storerikvollen – Ramsjøhytta og Ramsjøhytta
– Schulzhytta. Og er interessert i flere som er villig til å ta
på seg en dugnadsjobb i den midt norske naturen.
Det ble avholdt kurs/dugnad på Storerikvollen med god deltagelse i starten av sommersesongen.
TROLLHEIMEN
Vinter/sommer:
Kvisting av trekanten ble som vanlig utført. På sommerrutenettet er det foretatt diverse vanlig vedlikehold og
rydding.
Det pågår en god del oppgradering av en del ruter.
Langliløypa er fortsatt i ferd med å bli remerket.
FRAMDRIFTSPLANER
For neste sesong planlegges foruten vanlig vedlikehold
diverse utskifting av gamle skilt. Det vil også etter hvert bli
oppsatt skilt med avstandsanvisning til de aktuelle hyttene
fra de mest benyttede utgangspunkt, parkeringsplasser og
lignende.
I Sylan vil det bli dugnad/kurs også i 2002 på Storerikvollen
i starten av sommersesongen. Her skal det arbeides med ny
planklegging og reparasjon av eksisterende, forhåpentlig i
denne omgang, sluttføres.
Det planlegges også noe planklegging i de våteste partier ut
fra Nedalshytta mot Storerikvollen/Storsylen/Sylstasjonen.
Alternative ruter som skal forbinde Sylan med
Femundsmarka/Røros skal befares slik at etableringsplanene
kan startes.
I Trollheimen er det planlagt å starte opp med merkearbeid
for å knytte Viongen til det etablerte rutenettet. Omfanget av
dette arbeidet avhenger av de nødvendige tillatelser fra
berørte myndigheter/grunneiere. Det skal også legges noe
plank på ruta mellom Gjevilvasshytta og Vassendsætra.
6.9 TURKOMITEEN
Det har vært avholdt dags-, helge- og ukesturer både sommer som vinter. Enkelte av vinterens turer hadde få deltagere, men de tradisjonelle førpåsketurene var fulltegnet allerede like etter jul. Likeledes var årets siste helgatur på ski
1.maihelga fulltegnet og deltagerne fikk oppleve fjellet fra
sin beste side i strålende vårvær.
Det ble innført en del nyskapninger i år, blant annet
pilegrimsturer. "I Kristin Lavransdatters fotspor" ble særlig
vellykket med 27 deltakere. Kulturhistorisk vandring rundt
Kårvatn ble en nytt og positiv opplevelse for mange.
"Matauk på Schulzhytta" og "Sang og sving på Nedalshytta"
er også verdt å nevne.
Utenlandsturen i år var lagt til Dolomittene i Nord-Italia, og
rapportene derfra tyder på glimrende turledelse og strålende
opplevelser.
Turdeltakerfesten ble i år avholdt på TT- brygga, noe som
var meget vellykket. Nærmere 70 personer deltok.
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6.10 UNGDOMSGRUPPA
Aktivitet
Siden siste styre overtok har disse turene vert gjennomført:
* Apriltur til Græsli
* Kanotur til Femundsmarka
* Raftingtur til Oppdal
* Klatredag
* Topptur i Rondane
* Trollheimentur
* Romjulstur
* Januartur til Jøldalen
* Iglotur til Vassfjellet
* Skitur i Bymarka
Før det sittende styre vil gå av, vil disse turene også bli
gjennomført:
*Alpin/ telemark / snowboard / langrennstur til Oppdal
*Vinterferietur til Børgefjell
*Alpin/ telemark / snowboardtur til Åre
Turene har vært svært varierte både med tanke på lengde,
aktivitet og opplegg. Dette er gjort for å dekke en størst
mulig målgruppe, som har vært et prioritert tema for
turkomiteen. Turene har hatt varierende oppslutning med
både gamle og nye fjes. Deltakerne har vært spredt over
hele TTUs nedslagsfelt i alder, altså 15- 25 år. Det er spesielt gledelig å se at folk ifra hele aldersgruppen engasjerer
seg og deltar side om side i organisasjonen. Turene har hele
tiden hatt åpne og inkluderende miljø i rusfrie omgivelser.
Turene har hatt varierende budsjett. Man har forsøkt og
holde rimelige turavgifter på et jevnt nivå på alle turene.
Hensikten med dette har vært å unngå å skape en "elite"
med de økonomisk sterkeste turdeltakerne. På denne måten
har alle kunnet delta uavhengig av økonomisk situasjon.
Dette har gjort TTUs utgifter varierende fra noen tiere opp
til ti – femten tusen der det har vært leid buss, kanoer,
hytter utenfor DNTs rutenett eller liknende.
Turene har vært ledet av folk med turlederutdannelse eller
relevant erfaring. Vi har imidlertid færre turledere enn vi
burde hatt. Noen er allerede under utdannelse, men vi håper
flere sier seg villig til å fylle slike oppgaver i nærmeste
framtid. Å bruke ressurser på å utruste folk for slike oppgaver er prioritert særdeles høyt.
Arbeid gjort i PR-komiteen
Våren 2001 ble det opprettet en ny PR-komite i TTU.
Komiteens oppgave skulle i første rekke være å gjøre TTU
mer kjent blant tur interessert ungdom i Trondheim og
omegn. I årets løp har flere tiltak vært gjennomført for å nå
dette målet.
Høsten 2001 ga komiteen ut medlemsbladet HutteTTU,
godt hjulpet av andre engasjerte TTUere. Det var da flere år
siden forrige nummer kom ut, og bladet fikk derfor en god
mottakelse blant TTUs medlemmer. Komiteen mener det er
realistisk å få til utgivelse av bladet to ganger årlig i årene
som kommer, og satser på en ny utgave til våren.

En PR-stand ble arrangert på Nordre i oktober. Der serverte
vi vafler og delte ut løpesedler til forbipasserende. Mange
medlemmer møtte opp for å gjøre en innsats ved lavvoen
vi hadde montert foran Mercursenteret. Mange tok i mot
løpesedlene våre og ble klar over vår eksistens den lørdagen, og i alle fall en av dem har blitt med på tur i etterkant.
Ellers har vi med hjelp fra TTs sivilarbeider i 2001 fått trykket opp fine plakater og løpesedler til bruk ved markedsføring av ungdomsgruppa i framtida. Et turprogram med
oversikt over alle turene i 2002 ble i desember i tillegg
sendt ut til alle betalende ungdomsmedlemmer i TT. Flere
har i etterkant meldt sin interesse for nærmere turinformasjon og registrert seg som aktive TTU-medlemmer. Det har, i
samarbeid med Turkomiteen og turleder, blitt sendt ut invitasjon/påminnelse til alle i TTU til alle arrangerte turer i
TTU.
TTU har i løpet av året som gikk og fornyet logoen sin,
og trykket opp T-skjorter med denne påtrykt. Vi har også
oppnådd publisitet i media. Kanoturen vår til Femunden ble
kjent blant mange da den ble dekket i UT-magasinet i
Adresseavisa.
Utstyr
Utstyrssituasjonen i TTU har vært noe varierende. I det
siste året har vi gått til anskaffelse av nye primuser, skredsøkestenger, førstehjelpsutstyr, stormkjøkken, snøsag med
mer, samt hatt eldre utstyr inn til service. Utstyrssituasjonen
i TTU i dag må anses som tilfredsstillende. Men vi har
enda noen investeringer igjen før vi er helt i mål på dette
området. Blant annet burde det ver utført service på
gammelt teltutstyr, samt anskaffet ett eller flere nye telt.
Styrets arbeid.
Det nye styret kom raskt igang etter årsmøtet og har hatt
jevnlige møter gjennom hele styreperioden.
Styret har samarbeidet tett med turkomiteen, turkomiteen
la fram turforslagene og styret vedtok turene og bevilget
penger.
Flere medlemmer har deltatt på turlederkurs og skredkurs.
I fellesskap har vi greid å gjennomføre 10 fine og varierte
turer med jevnt over bra deltakelse.
PR- komiteen har påvirket at vi har nådd ut til flere unge
gjennom PR stand, huttetu (TTU sitt medlems blad), info
sedler m.m. Resultatet av denne innsatsen har vist seg
gjennom at medlemstallet i ungdomsgruppen har økt i 2001.
Styret har sett det nødvendig å definere turleders oppgaver,
og dette har ført til en instruks for de som heretter skal
fungere som turledere.
Styret har arbeidet med forslag til endringer i vedtektene
som vil bli lagt fram på årsmøtet. Endringene går blant
annet ut på antall styremedlemmer, og at verv kun har en
funksjonstid på ett år.
Styret føler at ungdomsgruppen er oppegående og at de
fleste målsettinger for inneværende år ble nådd med godt
resultat. Vi ønsker det nye styret lykke til med det videre
arbeid.

6.11 FJELLSPORTGRUPPA
TTF har hatt et godt år. Vi arrangerte turer av ymse slag,
med alt fra tre til over 50 deltagere. Skisesongen ble som
vanlig tøyd til det maksimale med flotte turer til langt uti
mai, men da tok de mer sommerlige turene over. Ekstra gledelig er det å oppleve den økte interessen for klatring, både
på klatresamlingen på Selnes og klatrekurset i Innerdalen
fikk vi mange deltagere og turene var meget populære.
Tilbakemeldingen forteller om fornøyde deltagere både på
de to og mange andre turer i løpet av vårparten. Som vanlig
ble det en rolig periode i ferietiden midtsommers, men
mange av oss drar på tur da også i lag uten at det er en
arrangert TTF-tur.
Vi fikk en tidlig start på vinteren i november med flott
skiføre, og alle håpet vel at det skulle holde seg til langt inn
år 2002, men slik ble det jo ikke. Snøen forsvant eller rettere sagt den trakk seg bare litt mer oppå fjellet. Den som
ville fant nok snø selv om det var bart og tørt mange steder
i terrenget lavere nede i skogen. Årsfesten ble arrangert i
november med nærmere tredve fornøyde deltagere, i år som
i fjor ble den arrangert i Seilforeningens lokaler på Skansen.
En stor takk og applaus til Seilforeningen ved Harald
Brataas og til arrangementskomiteen for en flott fest, den lå
det mye arbeid bak.
Det ble tradisjonen tro avholdt vinterkurs, telemarkskurs,
klatrekurs og brekurs i TTF regi i året 2001. Vinterkurset
ble avholdt på Bårdsgården, med ni deltakere. Kjetil
Johannessen og Mirjam Alsaker var instruktører og ThorAage Heiberg koordinerte det hele. Hovedtema var snøhulebygging, skredlære, samt orientering. Telemarkskurset i Åre
ble koordinert av Barbro Karlsson og Marit Brånås.
Klatrekurset satte rekord med antall deltakere, og ventelista
var lang. På grunn av mange avmeldinger i siste liten fikk
heldigvis alle til slutt plass. Vi hadde totalt seksten deltakere
på kurset, og med syv instruktører gikk gjennomføringen
bra. Klatrekurset ble gjennomført med to treningskvelder på
Tikneppen i Bymarka, og med helgetur til Innerdalen.
Brekurset var også fullt med femten deltakere fordelt på fire
taulag med hver sin instruktør. Brekurset hadde også to
treningskvelder på henholdsvis Tikneppen og Nyhavna, og
med selve helgeturen lagt til Krossbu/Smørstabbreen.
Kursene ble gjennomført med et lite økonomisk overskudd,
som blant annet vil gå til finansiering av innkjøp av noe
mere utstyr.
Vi arrangerte også diverse møter og sosiale sammenkomster
ifjor, med fotball, klatring ute i Korsvika kombinet med
grilling av diverse velsmakende retter. Av temamøter kan
nevnes møtet vi hadde med Arvid Påsche og bekledning på
tur i vinterfjellet. Arvid Påsche er forsker ved SINTEF hvor
de blant annet tester mye utstyr for Forsvaret og ulike
leverandører av ullklær og lignende. Det var et meget godt
foredrag som kanskje ga mange av oss en del mer forståelse
for hvorfor ullgenseren ikke klør så mye lengre og hvorfor
den gamle bomullsanorakken fortsatt er et meget bra plagg
til turbruk til tross for flere nye populære "tex"-merker de
siste årene.
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neste treff med omtrent samme oppmøte, og vi fortsetter de
første mandagene i måneden til og med april 02. Styret takker for all god hjelp fra flere kjekke damer på disse møtene.
Økonomien i veterangruppa har hittil ikke brakt oss flere
grå hår enn dem vi har bekommet på annet vis. Kollekt eller
fotskatt, på mandagsmøtene skal dekke kaffe og rundstykker. Ellers baserer vi oss på utgiftsdeling både ved skyss og
andre kostnader. Vi vil i alle fall prøve å holde kostnadene
nede.
Styret takker til slutt for et hyggelig år og håper på god
oppslutning både om turer og sammenkomster i 2002.
Gruppen er nå vokst til vel 100 veteraner, og det er plass til
flere.

På årsmøtet i mars ble det nåværende styret valgt. Marit
Branås og Bjørn Sundfær ble gjenvalgt fra det gamle styret
mens Størker Garberg jr., Kari Hallan, Ingfrid Opøyen og
Christian Tegner ble valgt inn som nye styremedlemmer.
Etter noe tid valgte Christian Tegner å gå ut av styret fordi
han flyttet til Danmark. Gisle H. Bedin kom inn som ny
utstyrsansvarlig som erstatning for Christian Tegner.
Omtrent samtidig etablerte vi en kurskomite bestående av
kursansvarlig Kari Hallan, utstyrsansvarlig Gisle Bedin,
Tore Stendahl og Thor-Aage Heiberg.
Økonomisk sett har det vært et bra år for TTF, vi hadde ved
årsskiftet 162 betalende medlemmer og flere kommer til
etterhvert. Utstyr som er satt på ønskeliste er blitt kjøpt inn,
og flittig brukt. Blant annet en lavvo som allerede på
innkjøpsdagen ble tatt med på tur, akkurat slik det skal være
med turutstyr. Vi i TTF ser frem til et godt fjellsportår også
i 2002, ikke minst fordi vi faktisk fyller 25 år i år.
Fjellsportgruppa ble dannet i 1977, og det vil sikkert bli
markert på en god måte.
6.12 VETERANAN
Styret har bestått av Ivar Maske, Formann, Sven Kolstad,
Hans Engan, Jostein Skotvoll, Magne Falck og Randi
Wiggen som hovedforeningens representant i styret.
Årsmøtet for 2001 ble avholdt i TT’s nye lokaler i Sandgata
den 12. mars kl 1900, med 15 medlemmer tilstede. Sven
Kolstad ble valgt til møteleder, og ønsket velkommen.
Årsmeldingen ble referert. Formannen gjennomgikk turprogrammet for 2001. Valgkomiteen, som har bestått av Jorun
Moum, Ivar Solli og Roar Rønning leverte en innstilling på
de foran nevnte som ble enstemmig valgt. Funksjonstiden
for Hans Engan, Ivar Maske og Randi Wiggen er 1 år, de
øvrige er valgt for 2 år.
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Etter årsmøtesakene fortsatte møtet med kaffe og sosialt
samvær og vi fikk hilse på TT’s nye daglige leder, Frode
Støre Bergrem.
Det har vært avholdt 8 styremøter hvor vi i hovedsak har
diskutert oss fram til et turprogram for 2002. Den første
turen går 14. februar 02 og følges av ytterligere tre skiturer.
Sommerprogrammet starter 18. april med tur til Tautra og
fortsetter med ti turer til fots og på sykkel, siste fottur går
10. oktober. Turåret avsluttes med tradisjonell rømmegrauttur til Elgsetthytta den 14. desember 02. Ski eller fottur etter
forholdene. Turprogrammet ble gjort kjent gjennom turkalenderen og gjennom eget trykk som gikk ut til medlemmene.
Styret vil i denne forbindelse rette en stor takk til hovedforeningen for at den dekker våre utgifter til trykksaker,
porto, telefon og lignende. De gir oss også plass til kontor
og møteaktiviteter og ikke minst tar i mot oss på en hyggelig måte.
Turene i 2001 ble gjennomført etter programmet og samlet
fra noen få til rundt 20 deltakere. Vi håper vi fant fram til et
turopplegg som passet de fleste. Torsdagsturene skal være
ryggraden og helst ta oss til steder litt utenfor allfarvei. I tillegg bør vi ha noen opplevelsesturer og naturligvis må vi ha
med et par turer til TT’s trivelige hytter. Vi håper på god
oppslutning også i 2002. Takk til Inger og Gustav Lien for
gjestfri mottakelse på Tautra.
Etter styremøtet den 5. november 01 ble det første formiddagstreffet i veterangruppa avholdt. Vi hadde diskutert i
styret om dette kunne ha noe for seg. Og det hadde det. Det
kom 29 veteraner denne første mandagen i November.
Veldig trivelig å få en god start. Den 3. desember hadde vi

6.13 ÅRBOKKOMITEEN
Årboka 2001 hadde tittelen TUR-GLEDE – 104 turer i
Midt-Norge. Boka beskriver, som undertittelen sier, 104
turer i den midt-norske naturen. Turforslagene er sortert
under områdene Trollheimen, Sylan, Femundsmarka,
Dovrefjell og Nord-Trøndelag og under temaene sykkelturer
og kanoturer. I tillegg finner man et eget kapittel om dagsturmulighetene fra TTs betjente hytter i Sylan og
Trollheimen. Boka inneholder også mye nyttig tilleggsinformasjon knyttet til turene som kan bidra til å berike
turopplevelsene.
TUR-GLEDE er beregnet både på dem som har drevet
med friluftsliv noen år og dem som ikke er så kjent med
mulighetene. Og turmulighetene er mange så vel for dem
som liker rolige turer med korte dagestapper og for dem
som vil ha større utfordringer. Mange av turene egner seg
også godt for barnefamilier. De mest barnevennlige turene
er merket med Barnas Turlags symbol. I tillegg er det en
rekke andre turer som egner seg for større barn og ungdom.
Det er ca 25 personer som på dugnadsbasis har bidratt til
turforslagene i tekst, bilder og på kart. Det er flest fjellturer
og går i det som er kjente, kjære trakter for mange. Men
innimellom kan selv de som har drevet friluftsliv noen år,
finne tips om nye og spennende turer. Alle turene er kortfattet beskrevet på 2 – 4-siders oppslag med bilder og kart.
Detaljerte beskrivelser av dagsetapper er ikke tatt med der
slike finnes i håndbøker som TTs «Sylene og Trollheimen»
eller Den Norske Turistforenings «Til fots i Norge». Men
der det er viktig for å finne fram på sykkelturer, kanoturer
og utenom-rute-turer er disse mer detaljert beskrevet.
Det ble også trykt opp et innbundet opplag på 2000 bøker
for løssalg. Ca 1000 bøker ble solgt etter lanseringen 1.
desember og frem til jul. TUR-GLEDE er til salgs i de
fleste store bokhandlerne i Midt-Norge.
Årbokkomiteen startet arbeidet med denne boka høsten
1999 og det har vært lagt ned et enorm arbeid både i
komiteen og hos de mange bidragsyterne.

7. Årsberetning og regnskap 2001
samt budsjett 2002
ÅRSBERETNING 2001
Virksomhetens art og hvor den drives
Trondhjems Turistforening (TT) driver sin virksomhet fra
kontorer i Sandgata 30 i Trondheim. Driften for øvrig driver
TT i all hovedsak i fjellet hvor foreningen har 15 hytter,
betjent, selvbetjente og ubetjente. I tillegg vedlikeholder,
fornyer og utvikler foreningen sommer og vinterruter på ca.
750 kilometer. Foreningen arrangerer fellesturer og aktiviteter i fjellet og nærmarka rundt Trondheim.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet
for 2001 er satt opp under denne forutsetning.
Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. I
2001 har det totale sykefraværet vært på ca. 1,0%. Dette
fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.
Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring
kr. 35.000, som tilsvarer ca 0,7% av foreningens totale
personalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med gjeldende
"Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet".
I 2001 har det ikke vært arbeidsuhell blant de ansatte i TT
Ytre miljø
Foreningen arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på
det ytre miljø blir så liten som mulig.
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv.
Dato: 16. april 2002
Erik-Martin Braathen
sign. styreformann

Eva Austvik
sign

Håkon Gammelsæter
sign		

Jan Hofstad
sign

Ragnvald Larsen
sign.		

Sissel W. Mathiesen
sign

Randi Reese
sign.		

Kristian Tøndel		
sign.

Frode Støre Bergrem
daglig leder sign.
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RESULTATREGNSKAP 2001 OG BUDSJETT 2002

BALANSE 31. 12. 2001

						
Se nytt oppsett
			Regnskap
Regnskap
Budsjett
Budsjett
		
note
2001
2000
2001
2002
DRIFTSINNTEKTER:
Losjiinntekter		2.351.000
Bevertning og kiosksalg		4.218.000
Medlemskontingent		3.467.000
Inntekter fellesturer		344.000
Gaver og bidrag
N1
362.000
Andre driftsinnt		652.000

2.219.000
3.929.000
2.948.000
260.000
278.000
420.000

2.205.000
4.235.000
3.073.000
450.000
35.000
500.000

Sum driftsinntekter		11.394.000

10.054.000

10.498.000

12.520.000

DRIFTSKOSTNADER:
Varekjøp		1.648.000
Utg. årboka		313.000
Lønn m.m.
N2
5.268.000
Nedskriving anl.midl.
N3		
Inventar og utstyr		315.000
Brannvern		35.000
Vedlikehold		136.000
Forsikringer		109.000
Lys, varme og renhold		
510.000
Reiseutgifter/opph.		248.000
Transport		192.000
Utgifter fellesturer		539.000
Varding/sikkerhet		72.000
Kontingent til DNT		747.000
Markedsføring		197.000
Møte - og Arr.komiteen		
11.000
PR – komiteen		262.000
Kontorhold		541.000
Telefon/Porto		232.000
Avskr./tap på fordringer
N4
67.000

1.366.000
271.000
4.847.000
285.000
226.000
20.000
107.000
82.000
440.000
236.000
91.000
362.000
29.000
682.000
253.000
1.000
178.000
458.000
258.000
11.000

1.700.000
300.000
5.000.000
0
150.000
60.000
160.000
100.000
370.000
190.000
140.000
450.000
60.000
720.000
200.000
20.000
150.000
420.000
200.000
5.000

Andre driftsutg.		336.000

286.000

100.000

Sum driftsutgifter		11.778.000

10.487.000

10.495.000

EIENDELER		 2001

2000

Anleggsmidler
note
Bygninger
N3
2.712.159
Bårdsgarden		 100

2.746.960
100

Sum driftsmidler		

2.712.259

2.747.060

Tydal Båtrute AS		
Oppdal Båtservice AS		
Sum andre anleggsmidler		

100
10.000
10.100

100
10.000
10.100

Sum anleggsmidler		 2.722.359

2.757.160

Omløpsmidler
Varelager
N5
400.000
Kundefordringer		 986.897
Andre fordringer og periodiseringer		
Bankinnsk., kontanter mv. N6
2.819.817

400.000
184.150
18.600
3.339.530

Sum omløpsmidler		 4.225.314

3.923.680

Sum eiendeler		 6.947.673

6.680.840

GJELD OG EGENKAPITAL

2001

2000

Egenkapital
Kapitalkonto		 3.713.271
Fond livsvarig medlemsskap		
250.200

3.987.355
205.050

Sum egenkapital		 3.963.471

4.192.405

Langsiktig gjeld
Lån i DNT		
Lån i fond		
12.520.000

5.000
200.000

5.000
200.000

Sum langsiktig gjeld		 205.000

205.000

379.152
155.219
369.159
190.604
1.118.344
70.957

DRIFTSRESULTAT		-384.000

-433.000

3.000

0

FINANSINNT/-KOSTN.:
Renteinntekter		115.000
Renteutgifter		 5.000

154.000
-4.000

130.000
-5.000

110.000
10.000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		 717.173
Skattetrekk/arb.g.avg.		 189.281
Skyldig merverdiavgift		
333.909
Skyldig feriepenger		
216.529
Forsk.bet. kontingent		
1.232.196
Annen korts. gjeld		
90.114

Netto finansposter		110.000

150.000

125.000

100.000

Sum korts.gjeld		 2.779.202

2.283.435

Årsresultat		-274.000

-283.000

128.000

100.000

Sum gjeld og egenkapital		 6.947.673

6.680.840

OVERFØRINGER:
Til kapitalkonto			

-283.000

Jan Håkon Hofstad		
sign.

Ragnvald Larsen
sign.		

Sissel W. Mathiesen
sign.

Randi Reese
sign.		

Kristian Tøndel
sign.

Frode Støre Bergrem
daglig leder sign.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2001
NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2001
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
• forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik premien,
• foreningens investeringer i nybygg aktiveres når
utbyggingen er ferdigstilt. Bidrag/tilskudd til nybygg
inntektsføres når de mottas eller når det er gitt skriftlig
tilsagn, men likevel aldri før utbyggingskostnaden
tilskuddet er ment å dekke, er påløpt. Bidraget/tilskuddet
benyttes til nedskrivning på utbyggingen. Inventar og
utstyr til administrasjonen kostnadsføres direkte.
Eiendommene avskrives ikke. Oppussingskostnader av
kontorlokalene i Sandgata avskrives over 10 år.
• Resultatregnskapet har en høyere spesifiseringsgrad enn
regnskapslovens krav.
• TT er tilsluttet ordningen for avtalefestet pensjon (AFP)
for sine 5 fast ansatte i administrasjonen. Forpliktelsen er
i henhold til god regnskapsskikk for små foretak ikke
balanseført. Fra sommeren 2001 går en ansatt aktivt inn
under ordningen. TTs direkte andel av utbetalingene
(25%) vedrørende dette utgjør ca kr 30.000,- pr år i
tillegg til den ordinære premien.

NOTE 1 GAVER OG BIDRAG
Gaver og bidrag består av 3.700,- fra Eva og Kåre Lindtners
bisettelse, 49.000,- DNTs Frifond, 5.000,- i støtte fra Aasen
og Five på Stjørdal til ny ovn på Fiskåhøgda, fra
Publikasjonsfondet 164.000,- til kanoer, web, kamera,
Sommer-GLEDE 2001, fra Klevens gave 74.000,- til hvitevarer og dyner til flere hytter, 70.000,- til etablering og drift
av FNF i Sør-Trøndelag.
Det er mottatt tippemidler til ombygging av kjøkken på
Storerikvollen kr. 565.000 og til restaureringsarbeid på
Kjølihytta kr. 211.000.

Trondheim, 31.des. 2001, 16. april 2002

Erik-Martin Braathen
styreformann sign.
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Håkon Gammelsæter
sign.		

Eva Austvik
sign.
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NOTE 2 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består av følgende poster:

2001

2000

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjon
Andre lønnskostnader

4.194.260
569.242
49.301
454.868

3.852.239
525.818
65.912
403.248

Sum lønnskostnader

5.267.671

4.847.217

daglig leder

styret

387.919
21.149

0
0

Godtgjørelser
Lønn
Annen godtgjørelse

KOMMENTARER TIL
RESULTATREGNSKAPET 2001
INNTEKTER
Det er spesielt gledelig å registrere økningen av
medlemmer, vi har nå passert 13.000, som fører til en
meget god medlemskontingentinngang. Fellesturene har
ikke svart til inntektsforventningene, men må sees i
sammenheng med utgiftene.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør kr. 55.516.

NOTE 3 BYGNINGER
		
		
		
Sandgata 30
Dindalshytta
Fiskåhøgda
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta
Kjølihytta
Nedalshytta
Nøstebu
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Remslistuggu
Schulzhytta
Storerikvollen
Trollheimshytta
Vekvesætra
		

bokført
verdi

nybygg
2001

nedskr.
off. tilsk.

nedskr.
avskrivning
gaver		

01.01.01					
393.471
237.522
0
0
65.000
9.000
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
302.520
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
249.361
0
0
0
0
413.067
0
211.000
0
0
265.000
17.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.000
0
0
0
0
111.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
639.952
1.046.739
565.000
500.000
0
190.737
0
0
0
0
0
4.932
0
0
0
2.746.958

1.306.199

776.000

500.000

65.000

bokført
verdi
31.12.01
565.993
9.000
18.000
302.520
18.000
249.361
202.067
282.006
0
0
136.000
111.850
0
621.691
190.737
4.932
2.712.159

De største prosjektene det er brukt penger på i 2001 er:
Sandgata 30
kr. 238.000
ombygging av nye lokaler
Storerikvollen
kr. 924.000
ombygging av kjøkken
Storerikvollen
kr. 122.000
miljø- og enøk prosjekt
Nedalshytta
kr. 17.000
ombygging dusjavdeling
Alle er holdt innefor kostnadsrammene
NOTE 4 AVSKRIVNINGER
Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 65.000.
NOTE 5 VARELAGER
Varelager; varelageret er vurdert til kostpris.
NOTE 6 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, bankinnskudd med børs avkastning, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig medlemsfond,
kasse og postgirokonti. Bundne midler utgjør:
skattetrekksmidler kr 100.556.
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Gaver og bidrag
Pengegave
3.700 fra Lindtners bisettelse
			26.01.01
Fonds:
Klingenbergs gave
500.000 Storerikvollen
Publikasjonsfondet
164.000 kanoer, web, kamera,
			 Sommer-GLEDE 2001
Klevens
74.274 Gjevilvasshytta
			 komfyr, Nedalshytta dyner,
			 Storerikvollen fryser,
			 Schulzhytta fryser)
Annen støtte
Frifonds (DNT)
FRIFO
Tippemidler
Kulturdep/DNT
Kulturdep/DNT

49.438
70.000 (FNF etablering og drift)

211.000 Kjølihytta
565.000 Storerikvollen

Andre driftsinntekter
Annonsesalg
- Årboka
22.000
- Sommer-GLEDE
308.000 og Vinter-GLEDE
Dusj/telefonn inntekt 50.000
Utleie jaktterreng
10.000
Salg Tur-GLEDE
59.000
Automatinntekter
180.000

KOSTNADER
Første året i Sandgata.
Dette har vært et "prøve og feile-år". Med en hel del nye
ting å ta stilling til enn tidligere. En del utstyr måtte kjøpes
inn, strøm og renhold og en del andre tiltak har blitt større
enn vi forutså før flytting. I tillegg må nevnes at vi har økt
omsetningen i vår ekspedisjon og satset stort på informasjon
til våre medlemmer og synliggjøring i media – noe vi mener
å ha lyktes med når vi ser på den svært positive medlemsutviklingen TT har.
Lønn
Budsjett
5.000.000
Regnskap
5.277.000
Merforbruk
277.000
Adm: generell lønnsøkning, ny daglig leder fra august,
en person over på 40% AFP fra aug.,

ekstra feriedager, sivilarbeider og ekstra ferievikarer.
Hyttene: generell lønnsøkning, rekruttering med økt lønn/
bonus.
Inventar og utstyr
Adm: En del ekstra innkjøp i Sandgata utover året var nødvendig. Ikke-budsjetterte utgifter; ny backupserver, ny
frankeringsmaskin og noen nye møbler.
Hyttene: Etablering av ny selvbetjent hytte – Vassendsætra.
Straks tiltak med kjøp av hvitevarer på flere hytter. Noen av
disse kjøpene er dekt opp av gaver/støtte fra fonds – se
kommentarer ovenfor.
Lys, varme og renhold
Budsjett
370
Regnskap
509
Merforbruk
139
Rensing og vask ut av Ravnkloa og inn i Sandgata.
Innleid rengjøringsbyrå i Sandgata. Økning i strømpris og
forbruk av oppvarming på de betjente hyttene. Pålegg fra
myndigheter om drift av frysere – 24 timers drift aggregat.
Reiser og opphold
Budsjett
190
Regnskap
251
Merforbruk
61
Tredobling av reiseutgifter til betjening og en dobling
av reiseutgiftene til administrasjonen. Flere og hyppigere
utskiftninger av betjening samt mer feltarbeid for
administrasjonen.
Frakt/transport
Budsjett
Regnskap

140
192

Merforbruk
52
Helikoptertransport til Trollheimshytta noe vi ikke hadde i
2000. Dobbel fakturering fra Rindal Røde kors faktura fra
2000 ble mottatt og betalt i 2001.
Fellesturutgifter
Budsjett
Regnskap

450
538

Merforbruk
88
Fellesturutgiftene skal dekke 50% av vinter og sommer
program. Dette blir det fra 2002 endret på da vi ikke klarer
å ta inn dette på fellesturinntektene i like stor grad som
tidligere. Også Barnas Turlag og Veteranan sine utgifter
dekkes inn her, i 2001 utgjorde disse ca. 35.000.
Kontingent DNT
Dette dekker DNTs årbok, Fjell og Vidde samt
medlemskontingent til DNT.
TT betalte i 2001 ca. 67,- pr årsbetalende medlem
unntatt Barnas Turlag.
P/R komiteen
Budsjett
Regnskap

150
261

Merforbruk

111
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Vi har valgt å gi ut en større og finere Vinter-GLEDE
og Sommer-GLEDE. Med et opplag (130.000) og en
distribusjon TT aldri tidligere har hatt. Dette må også sees i
sammenheng med økt annonsesalg.

Vi trodde vi skulle klare å senke utgiftene til telefon og
porto mer enn det vi har klart i 2001. Reduksjon på 20.000,i forhold til 2000. Nytt tele-partner, men økning i portoutgifter samt økt bruk av telefon har "spist opp det meste.

Spesifiserte tall Sommer-GLEDE:
utgifter
440.000
inntekter
366.000

Andre driftsutgifter
Budsjett
100 tomteavg, møteutg, gebyrer,
			 avtaler, lisenser, bevillinger
Regnskap
334

netto utgift

74.000

Kontorhold
Budsjett
Regnskap

420
552

Merforbruk
132
Som tidligere nevnt oppstart i Sandgata. Stor aktivitet i
alle avdelinger, fra Barnas Turlag, ungdomsgruppa og opp
til Veteranan.
Dobling av rekvisitautgifter og tidvis dataproblemer har
ført til en del uforutsette utgifter.
Telefon og porto
Budsjett
Regnskap
Merforbruk

200
238

Merforbruk
234
20% økning bankgebyr til 108.000,-, vesentlig økning av
møteaktiviteten i Sandgata har medført en dobling av
møteutgiftene, juleavslutninger 68.000,-. Ikke budsjettert
innleid ekstern hjelp til ansettelse av ny daglig leder
70.000,-. Husleie sivilarbeidere 30.000,-

60
450
1185
65
10
12865
165

80
10
70
235

BALANSEN 2001
Medlemskortene ble høsten 2001 sendt ut i rett tid og
vi kan registrere en økning på innbetaling av medlemskontingent før 1. jan. 2002 i forhold til året før.
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Budsjett
BUDSJETTFORUTSETNINGER
Det er lagt inn prisstigning på 12,5% på bevertningsprisen, tilnærmingsvis DNTs anbefaling, i tillegg er det
lagt inn en beleggsøkning på 4%.
På losjiinntektene er det også lagt inn 4% beleggsøkning i tillegg til en prisstigning på 6,5%.
Medlemskontingenten følger tilnærmingsvis DNTs anbefaling og er økt med 7,8%, i tillegg er det lagt inn en
medlemsvekst på 7% som vil si at vi skal passere 14.000 medlemmer i 2002.
Vi øker brannvern og vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige krav og et etterlengtet behov.

					
Foreløpig
Budsjett 2002
		
		
budsjett 2003
DRIFTSINNTEKTER				
Bevertning og kiosksalg
note 1
4909
12,5% prisøkning, + 4% beleggsøkn
5060
Losjiinntekter		
2616
6,5% prisøkning, + 4% beleggsøkn
2695
Medlemskontingent
note 2
3962
7,8% prisøkning,
				
7% stign. (900 nye medl. á 200)
4145
Annonseinntekter
note 7
460		
500
Turer/kurs/arrangement
note 6
370		
400
Andre innteketer
note 3
160		
180
Støtte og bidrag
note 4
43		
50
Sum inntekter		
12520		
13030
				
DRIFTSKOSTNADER				
Varekjøp
note 1
1782
+ 3,5% prisstigning
1835
Medlemskjenesten
note 2
850		
885
Drift hyttene
note 5
4434		
4570
Drift administrasjonen
note 5
3694		
3805
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Drift løypenett		
60
sommer og vinter merking
Turer/kurs/arrangement
note 6
470		
Informasjon og markedsf.
note 7
1150		
Avskrivninger
note 8
65		
Tap på fordringer		
10		
Sum kostnader		
12515		
				
DRIFTSRESULTAT		
5		
				
FINANSPOSTER				
Rente- og finansinnt.		
110		
Rente- og finanskostn.		
10		
Sum finansposter		
100		
				
ÅRSRESULTAT		
105		
				
Prosjektutgifter
note 9
286		

NOTER				
				
NOTE 1 DRIFTSINTEKTER
salg
Kjøp
nto
Hyttene:				
Bevertning og kiosksalg
4095
1200
2895
12,5% prisstigning, bevertn+kiosk
/kjøp/netto
		
164			
+4% beleggsøkn (av 2945 nto inntj. 2001)
						
Administrasjonen:				
Varesalg/kjøp/netto
650
582
68
Sum driftsinntekter
4909
1782
2963
				
				
Note 2, MEDLEMSTJENESTEN				
Kontingent innbet
3962			
+7,8% prisstigning, +7%stign(+900 à 200,-)
Kontingent til DNT		
850
3112
Blanketter				
Systemvedlikehold				
Sum nettoinnt medlemstj.
3962
850
3112
				
				
Note 3, ANDRE INNTEKTER
Inntekter
Utgifter		
Automat
150
0
150
Jaktterreng
10
0
10
				
Sum andre inntekter
160
0
160
				
				
Note 4, STØTTE OG BIDRAG
				
Klingenberg gave
35			
FNF midler
8			
				
Sum støtte og bidrag
43
0
43
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Note 5 DRIFT

Inntekter

Utgifter

Netto			

Drift Hyttene				
Lønn og sosiale kostn		
3300
3300
				
Brannvern/vedlikehold		310
310
HMS		30
30
Oppvarming/strøm og renhold		
380
380
Transport og reise		
200
200
Telefon og porto
8
30
22
Utstyr		100
100
Forsikring		87
87
Forpakn/tomteavg		5
5
Sum drift hyttene			

4434

Drift Administrasjonen
Inntekter
Utgifter
Lønn og sosiale kostnader		
2350
AFP		
34
34
				

Netto
2350
TG

(Sist endret på generalforsamlinga 14. mai 2001)

50
30
0

Sum turer, kurs og arrang.
370
470
100
				
				
Note 7, INFORM/MARKEDSF.
Inntekt
Utgift
Netto kostn		 Inform/markedsf 2001 Netto
Årbok
20
290
270		
Sommer-Glede
340
440
100		
Fjell-Glede
80
200
120		
Brosjyrer
sum
20
100
80		
Bl.a. Planleggingskart					
Fellesturer					
Barnas Turlag brosjyre					
Veteran brosjyre					
Prisliste					
Gavekort/julekort					
Annonsering
0
60
60		
Annen markedføring
sum
0
60
60
messer, div medlsk
Møte og arr.kom				

313
74
125
10
6
0
30
0
0
10
60
60

Sum informasjon/markedsf.

688

460

1150

690		

NOTE 8, AVSKRIVNING				
Sandgata 30		
65		
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Utgift
		

8. Lover for Trondhjems Turistforening

Sum drift adm			
3694
				
Sum drift TT			
8128
							
				
Note 6, TURER, KURS, ARR.
Inntekter
Utgifter
Netto
400
30
20
20

Tilsagn

Behov fra
EK 2002

Allerede betalte utgifter, 		
inklusiv adm/dugnad

Nedalshytta				
ny dusjavdeling
124
337
200
13
							
Storerikvollen				
miljø og ENØK prosjekt
119
355
86
150
				
Sum prosjekter			
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Kontorhold
sum		1107
1107
bl.a.:
husleie		
321		
		
telefon og porto		
210		
		 strøm/oppvarming/renhold		
130		
		
Rekvisita		
120		
		
Bankgebyr		
110		
		
vedl.hold, EDB, utstyr		
100		
		
kurs, opplæring		
15		
Møter, komiteer, reise, hytteopphold		
180
180
tidl;møteutg,reiseutg,gratisd,
Forsikring		23
23

Fellesturer
350
Barnas Turlag		
Veteranan
20
Kurs		
20

NOTE 9 PROSJEKTER
		

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv.
Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre
		 tiltak for bedring i losjiforhold i våre arbeidsområder
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 friluftslivet
d) ved fellesturer og møter for medlemmene
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i
		 våre områder
f) ved andre tiltak som styret finner nyttig

4 Foreningens ledelse:
STYRET
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.
Nestformannen velges av og blant styrets medlemmer
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved
stemmelikhet.
TTUs til enhver tid sittende leder har møte og talerett i TTs
styremøter.
Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar
med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt
til generalforsamlingen. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg
(bestående av formann, nestformann og ett styremedlem) og
de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger.

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemmer:
a) Årsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer

Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved
nestformannen og ett styremedlems underskrift.

Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har
betalt sin kontingent innen 31. desember.

Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets
medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte
medlemsgrupper.

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede,
og de øvrige styremedlemmer gis anledning til å delta,
alle uten stemmerett.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig
opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den
ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.

I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens
stemme avgjørende.

3 Æresbevisninger:
Menn og kvinner som har gjort foreningen særlige tjenester
kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens
heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten
kontingent.
Styret gir melding om dette på generalforsamlingen.

Rådet skal:
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og
		 avgi uttalelse til generalforsamlingen om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det
		nødvendig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling

RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad
gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer.
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5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten
kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 1 Trondheims-avis.
Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens
kontor.
Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.
Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig
flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i
paragrafene 8 og 9.
Generalforsamlingen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjett for inneværende år
5 Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og
		 livsvarige medlemmer. Dog kan styret for det enkelte
		 år foreta regulering av kontingenten i takt med den
		 alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for
		 generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle
		 for årsbetalende og nye livsvarige medlemmer på
		 grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og
		 avrundes oppover til nærmeste femkrone.
6 Forslag fra styret.
7 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til
		 styret innen 1. mars
8 Valg på:
		 a) formann for 2 år
		 b) styremedlemmer for 2 år
		 c) 4 medlemmer av Rådet
		 d) lønnet revisor
		 e) 2 desisorer
		 f) 1 medlemmer av valgkomiteen.
Det tredje oppnevnes av styret
Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut. Hvis et
styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem til
styret for resten av funksjonstiden.
Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig
Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like
lang tid som de har fungert.
Valgbar til verv under punktene a til e, er medlem etter
forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig forslag til styret
fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsamling er kunngjort.
Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag for
samtlige valg unntatt valgkomite.
Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen
samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år, hvert år
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uttrer det ene. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges
inntil to ganger slik at maksimal funksjonstid blir 6 år.
6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av
Styret, Rådet, eller etter skriftlig begjæring av minst 30
medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og stemmerett gjelder det samme som for den ordinære generalforsamling.
7 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske
Turistforening som er et landsomfattende forbund. Styret
oppnevner foreningens representanter til Den Norske
Turistforenings landsmøte.
8 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret
i hende innen 1. mars.
9 Oppløsning:
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 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 forenings
formål.

Beholdning pr. 1.1 2001
Renter 2001
Beholdning pr. 31.12.01

kr. 442.877.50
"
26.832.00
kr. 469.809.50

Trondheim, 16. april 2002

Erik-Martin Braathen
leder		

Frode Støre Bergrem
daglig leder

9.3 FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave.
Den 15. mai 2000 ble en ny stiftelse til fordel for
Trondhjems Turistforening etablert med en grunnkapital på
en million kroner. Stifter er fru Ågot Kleven som var gift
med nå avdøde smedmester Finn Kleven. Begge har gjennom mange år nedlagt et betydelig frivillig arbeid til beste
for TT. Finn Kleven var i årene etter krigen medlem av
styret og ble i 1957 tildelt foreningens hederstegn, Reinrosa
med gull eikekrans.
Stiftelsens formål er å gi bidrag til utstyr og/eller vedlikehold av foreningens betjente hytter. Til dette kan stiftelsens
styre bevilge inntil 80 prosent av den årlige avkastningen;
de resterende 20 prosent skal tilføres kapitalen.
Renteinntektene for år 2001 er på kr. 74 844,-. Det ble
utbetalt kr 74274,- til TT som støtte til innkjøp av ny komfyr på Gjevilvasshytta, frysere på Schulz- og Jøldalshytta og
nytt sengetøy på Nedalshytta.

9.4 PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter som kommer fra royalties fra
salg av "Fjellflora," utarbeidet og gitt TT av Olav Gjærevoll
og Reidar Jørgensen.
Styret har i perioden gjennomført ett møte.
Kr 50.000 ble etter søknad fra Jonny Remmereit innvilget
til innkjøp av 5 sammenleggbare kanoer til Barnas Turlag.
Kr 10.000 ble etter søknad fra Jonny Remmereit innvilget
til anskaffelse av digitalt kamera til bruk i arbeidet med
informasjon og markedsføring.
Kr 34.000 ble etter søknad fra Ragnvald Larsen innvilget
som tilskudd for videreutvikling av TT-web.
Kr 50.000 ble etter søknad fra Jonny Remmereit innvilget
til støtte for utgivelse av avismagasinet "Sommer-GLEDE
2001".
Totalt innvilgede bidrag i 2001 er kr. 144.000.
Balanse pr. 31.12.01
Grunnfond
Renter i 2001

kr 243.601,55
kr 13.912,00

Driftsfond
Renter i 2001

kr 234.843,49
kr 13.175,00

Av driftsfondet er ikke de innvilgede beløp, 20.000 fra
2000 og 144.000 fra 2001 ennå ikke utbetalt fra konto.
Dette blir gjort først på 2002.
1/3 av grunnfondets avkastning legges hvert år til grunnfondets kapital
2/3 av grunnfondets avkastning overføres til driftsfondet
og disponeres i henhold til vedtektene

9. Bilag til årsberetningen
9.1 Hjørdis og Olav Klingenbergs gave
Av regnskapet for 2001 framgår det at legatets formue
pr 31.12.01 var kr. 5.223.744,-. Pr. 31.12.00 var formuen
5.414.712,-.
Reduksjonen i formuen skyldes kursendringer på verdipapir,
samt utdeling av gave stor kr. 515.000,- til Trondhjems
Turistforening.
Legatets midler er plassert h.h.v. i bank, aksjer, grunnfondsbevis og pengemarkedsfond.
Etter legatets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning.
Legatstyret består av Trond Ekker som formann, med
Karl H. Brox, Ivar Sollie og Erik Martin Braathen som
styremedlemmer.
9.2 Falkangers fond
Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes
til fremme av ungdommens interesse for turer i fjellet.
Det er ikke blitt utbetalt bidrag i år 2001.
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