Årsberetning 2004

1. Oversikt over foreningens hedrede,
tillitsvalgte og ansatte
VÅRE HEDREDE
ÆRESMEDLEMMER:
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

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

INNEHAVERE AV HEDERSTEGN: REINROSA MED
GULL EIKEKRANS.

Takk
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.
Styret takker også for de økonomiske bidragene som er
gitt foreningen i 2004.
INNHOLDSFORTEGNELSE
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1927 Axel Sommerfelt
1927 Carl Schultz
1927 Olaf Grilstad
1927 K. S. Klingenberg
1927 Anne Aae
1927 Ola Stugudal
1931 L. Schullerud
1935 Ludvig Sivertsen
1935 Fridtjov Bruun
1939 Olav Jensen
1947 Anders Stordalsvold
1947 Thor Tharum
1947 Hilmar Nilsen
1947 Roar Tønseth
1947 Ragnhild Lien
1947 Knut H. Rolvsjord
1949 Astri Mittet Angermann
1953 Arne Falkanger
1954 Edvard Løchen
1954 Andreas Backer
1957 Finn Kleven
1957 Erling Nielsen
1957 Gunnar Raabe
1957 Kirsten Haave
1957 Ola Hilmo
1957 Reidar Jørgensen
1959 Magne Haave
1962 Martine Unsgård
1962 Olga Reitan
1962 Hjørdis Mørkved
1962 Gunnar Birkeland
1962 Trygve Kristiansen
1962 Per Vinje
1962 Helge Foss
1967 Astrid Olsen

1967 Magna Kjelland
1967 Bjarne Eriksen
1969 Rolf Høyem
1970 Magnhild Lereggen
1970 Tor Johansen
1974 Fritz Christensen
1976 Toralf Lyng
1978 Franch Rindal
1979 Erik Hansen
1980 Frants-G. Mørch
1984 Gustav Lien
1984 Teodor Brandfjell
1985 Anne-Mari Bergquist
1987 Jorun Svingen
1987 Ingvild Flåteplass
1987 Thor Risan
1987 Toralv Aune
1987 Ivar Maske
1987 Per A. Strickert
1987 Claus Helberg
1988 Karl H. Brox
1990 Johan Bolme
1991 Kristine Furan
1993 Jorun Thomasgård
1994 Olav Gjærevoll
1994 Anne Britt Wavold
1996 Sven Kolstad
1996 Roar Nålsund
1998 Erik Stabell
1999 Arne Vaslag
2000 Sverre Kirksæther
2001 Morten Halgunset
2002 Erik Martin Braathen
2002 Tore Kværnmo
2003 Kristian Tøndel

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:
1920
1927
1928
1928
1928

Jørgen B. Lysholm
Effe Magnusson
J. Halle
H. Grendahl
Gudmund Kårvatn

1962
1967
1962
1979
1982

Th. Solem
Svein Grøtte
Per Hilmo
Nils M. Vaagland
Inga Stokke

1928 Ola Stugudal
1940 Magnus Kluksdal
1957 Halvard Lilleevjen
1957 Modolf Moen
1962 Ragnhild Næssmo
1962 Asbjørn Clausen

1985
2000
2000
2001
2003
2003

Johan Bolme
Sigrid Gulbrandsen
Sigrid Nerbu
Per Stugudal
Gunvor Flønes
Mons Flønes

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2004
STYRET
Formann Randi Wiggen, nestleder Vigdis Heimly, Arnt
Frøseth, Håkon Gammelsæter, Tom-Ivar Bern, Jonas
Holme, Anne Karin Braathen og Sverre Kirksæther.
ARBEIDSUTVALG
Randi Wiggen, Vigdis Heimly og Jonas Holme.
RÅDET
Ordfører Erik Martin Braathen, Jan Fredrik Kvendbø, Alf
Gunnes, Are Løset, Jan Hofstad, Gunn Kari Kvaal Hygen,
Sven Kolstad, Gustav Lien, Jarle Malvik, Eva Austvik,
Erik Stabell og Ragnvald Larsen.
DESISORER
Roar Rønning og Arent M Henriksen.
REVISOR
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther.
TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER
TILSYN
Dindalshytta
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta

Liv Grimsmo
Erling Ishol
Harald Græsli
Nils Flå/Erik Martin Braathen

Kjølihytta
Nedalshytta
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
Storerikvollen
Trollheimshytta
Viongen
Vassendsætra
Bårdsgarden
Kårvatn

Asbjørn Rotvold
Arvid Aas
Ola Røtvei
Tore Kværnmo
Sverre Selboe
Thor Risan/Kjell Håkon Lydersen
Kristian Tøndel og Kari Oldervik
Johan Solberg
Helge Dørum
Bente og Arnt Vassli
Berit og Erik Kårvatn

BARNAS TURLAG
Leder Emil Pedersen, Vigdis Heimly (styrets representant),
Kenny Baardsen og Jonny Remmereit
KOMITE FOR BYGGING, VEDLIKEHOLD
OG BRANNVERN
Leder Kristian Tøndel (til 1. april), Jan Fredrik Kvendbø
(leder fra 1. april), Erik-Martin Braathen, Torgeir
Gunleiksrud (sekr.), Erik Stabell, Kjetil Lehn (fram til
1. april)) Erik Vang, Morten Halgunset og Randi Wiggen
(styrets representant.)
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MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE
Leder Sissel W. Mathisen, Anne Karin Braathen, Anne
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen og
Randi Wiggen.

Driftsutvalg
Skolegruppa

NATURVERNKOMITEEN
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Frode Bergrem,
Sverre Kirksæther og Nils Røv.

ANSATTE

RUTE- OG KARTKOMITEEN
Jan Hofstad, Knut Balstad (sekr.), Arnfinn Fiske, Magne
Krosby og Håkon Gammelsæter.
TURKOMITE
Leder Sigmund Sørgjerd, Eva Austvik (leder fra 1. november), Jan Hofstad, Reidun Okkenhaug, Karl Sellgren,
Lillian Svingen og Ola Magne Sæther, Vigdis Heimly
(styrets representant.)
TTF
Leder Kari Hallan, Guri Anne Hansen, Øystein Svendsen,
Roar Halseth, Erik Sletten og Bjørn Pedersen.
TTU
Leder Øyvind Grønning, Julie Nåvik Hval, Anne van der
Wijst, Harald Haltvik, Runa Aursund Konradsen, Marte
Bakke Olsen og Ole Petter Olsen.
VETERANAN
Leder Ivar Maske Hans Engan, Harriet Herjuaune, Solfrid
Helåsaunet, Sven Kolstad, Jostein Skotvoll, og representant
for styret Randi Wiggen.
VALGKOMITE
Leder Trond Gilde, Ragnvald Larsen og Tom Ivar Bern
(styrets repr.).
ÅRBOKKOMITE
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit og
Erik Stabell.
FALKANGERS FOND
Leder Randi Wiggen, Sven Kolstad og Øyvind Grønning
(leder TTU).
FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.
HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder Trond Ekker, Randi Wiggen, Karl H. Brox og Ivar
Sollie.
PUBLIKASJONSFONDET
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Ivar Sollie.
ANDRE UTVALG
DNT:
Landsstyret
Ragnvald Larsen
DNTUs landsstyre Kjersti Opdal
Naturvernkomiteen: Erik Stabell og Ragnvald Larsen
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Veteranutvalget

VERTSKAP
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2003:
Gjevilvasshytta
Randi Torve og Ragnhild Kvarberg
Jøldalshytta
Inga Flatmo, Øystein Reppe og
Hedvig Rognerud
Nedalshytta
Elsa og Hans Smith
Storerikvollen
Eva Hestnes og Ranveig Nordgård
Schulzhytta
Kirsten Pettersen og Ingard Landsem
Trollheimshytta
Berit Storholt Flåtten og
Lisbeth Norum
ADMINISTRASJON
Foreningens daglige drift har i 2004 vært ivaretatt av
administrasjonen Frode Bergrem som daglig leder.
nestleder/Rute og kartansvarlig Knut Balstad, sekretær/drift
betjente hytter Anne M. Eilertsen, Leder turinformasjonen
Lillian Svingen, informasjons- og markedssjef Jonny
Remmereit og Torgeir Gunleiksrud som driftsansvarlig
for hyttene .
Sivilarbeider Stein Ivar Lothe Eide var engasjert fram til
15. april. Etter den tid har vi valgt å ikke reengasjere sivilarbeider, men heller basere oss på vikarer på timelønn når
vi har behov. Eva Austvik har vært ansatt på slike vilkår i
perioden 4. oktober og ut året.
Finn Woldseth har vært engasjert på arbeidsmarkedstiltak
og har jobbet med registrering av broer langs TTs rutenett,
og med utvikling av internettsidene våre. Han har også
utført et oppdrag fra Den Norske Turistforening om
registrering og bildeinnsamling av alle foreningenes over
400 hytter.

2. Medlemstall og medlemskontingent 2004

Hovedmedlem
425,Husstandsmedlem
205,Student/ungdomsmedlemmer, 19 - 26 år 230,Skoleungdomsmedlemmer, 13-18 år
120,Honnørmedlem over 67 år
240,Barnas Turlag-medlemmer, tom. 12 år
60,Livsvarige
6375,-

TROLLHEIMEN:
Betjent
vintersommer
sum
diff
				
2004/03
Gjevilvasshytta
Jøldalshytta
Trollheimshytta
Sum betjent

Hovedmedlemmer

7601

7690

7601

7080

Husstandsmedl.

2902

2923

2800

2633

Ungdomsmedl..,
13-25 år		

1073

1021

908

Selvbetjent/ubetjent
Græslihytta
Nedalshytta
Kjølihytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
Storerikvollen

1032

981

889

807

Barnas Turlag r,
tom. 12 år

1281

1648

1457

1127

542

553

531

547

14898

14868

14299

13102

Livsvarige
Sum

290
81
324

9416 10891

695

SYLAN:
Betjent
vintersommer
sum
diff
				
2004/03

2001

700

4305
2995
3591

Sum selvbetjent/ubetjent			 3702
-203
		
SUM TROLLHEIMEN 14593
492
		

2002

Honnørmedlemmer
over 67 år

1475

3479
2694
3243

Dindalshytta			315
-134
Gjevilvasshytta			184
42
Jøldalshytta			362
-74
Orkelsjøhytta				185
Trollheimshytta			265
17
Bårdsgården			1294
-114
Vassendsætra			440
77
Kårvatn			437
-75
Viongen			220
58

2003

Skoleungdom,
13-18 år

826
301
348

Selvbetjent/ubetjent

2004

840

REFERAT FRA TRONDHJEMS
TURISTFORENINGS GENERALFORSAMLING 30.
MARS 2004

3. Overnattingstall for turisthyttene

Medlemstall

Sudent/ungdom,
19-26 år

4. Generalforsamling 2004

Medlemskontingent

Torgeir Gunleiksrud
Frode Bergrem og
Berit Storholt Flåtten
Randi Wiggen

Nedalshytta
Schulzhytta
Storerikvollen

314
142
844

1616
315
1825

1930
457
2669

-529
7
174

1300

3756

5056

-348

167
197
198
747
270
152

-13
6
138
-117
51
-53

Sum selvbetjent/ubetjent 1731

12

Sum betjent

SUM SYLAN
SOM TOTALT

6787

-336

21380

156

Den 117. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i
Kunstindustrimuseet i Trondheim den 30. mars 2004 kl.
1830. Møtet ble holdt sammen med det tradisjonelle førpåskemøtet, og biskop Finn Wagle kåserte levende og
tankevekkende om fjellets betydning for kropp og sjel.
Styrets formann, Randi Wiggen, ønsket velkommen.
Hun opplyste at generalforsamlinga har vært annonsert i
Adresseavisen innen den fristen lovene foreskriver og at
sakspapirene har vært utlagt på foreningens kontor fra
16. mars.
Formannen ba om 1. minutts stillhet til minne om avdøde
Svein Davidsen.
Formannen foreslo Ragnvald Larsen til møteleder, han ble
valgt og fikk ordet. Han orienterte om at det var 54 stemmeberettigede i salen, og om bestemmelsene rundt stemmerett. Møteleder foreslo Erik Stabell og Ivar Sollie til å
skrive under protokollen, Erik-Martin Braathen og Knut
Balstad som tellekorps, og disse ble valgt.
Frode Bergrem og Torgeir Gunleiksrud ble valgt til referenter. Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga behandler.
Sak 1 Årsberetning for 2003
Styreformann gikk gjennom årsberetninga kapittel for
kapittel. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til årsberetninga. Årsberetninga er behandlet av rådet og møteleder refererte rådets vedtak som anbefalte den godkjent av
generalforsamlinga.
Sak 2 Regnskap for 2003
Økonomiansvarlig Knut Balstad presenterte resultatregnskapet med noter og øvrige kommentarer for 2003 samt
årsoppgjørsdisposisjoner. Det var ingen spørsmål eller
kommentarer til gjennomgangen.
Revisjonsberetningen var ikke klar. Generalforsamlingen
forutsatte at den var i orden, og vil bli presentert i beretningen som følger årboka. Møteleder opplyste at regnskapeter
behandlet av rådet som anbefalte det godkjent
av generalforsamlinga.
Sak 3 Rapport fra desisorene
Rapporten fra desisorene ble lest opp av Ivar Sollie
Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2003 ble enstemmig godkjent
av generalforsamlinga.
Sak 4 Budsjett for 2004
Daglig leder, Frode Bergrem, gikk gjennom budsjettet for
2004 med budsjettforutsetninger. Det er lagt inn prisstigning på ca 5% på bevertningsprisene og losjiprisene.
Videre forventes at besøks- og overnattingstallene på hyttene opprettholdes og at medlemskontingenten økes med ca
2%. Det er kun lagt inn en moderat medlemsvekst.
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Den økte innsatsen på vedlikehold og brannvern samt
HMS vil fortsette også i år 2004. Driften av løypenettet
vil bli en av de prioriterte oppgavene også i 2004.
Det legges opp til en stram linje på kostnadsutviklingen.
Det er viktig at foreningen bygger opp en likviditet som
gjør oss bedre i stand til å håndtere svingninger i besøk og
medlemstall. Det er også mange oppgaver både innenfor
vedlikehold, nybygg og aktivitetstiltak som krever at vi har
en viss økonomisk handlefrihet.

Takk
Formannen takket Ragnvald Larsen for innsatsen som
møteleder på generalforsamlingen og ga han blomster.
Styremedlemmene Sissel Wedervang Mathiesen og Kjetil
Lehn som gikk ut av styret, Arnt Frøseth som gikk ut
av rådet og Ivar Sollie som gikk av som desisor fikk
blomster.

Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet som
anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.

TTs 117. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 19.50
Etter møtet var det sosial sammenkomst med kaffe, før
biskop Finn Wagle fikk ordet for TTs førpåskemøte.

Vedtak:
Budsjettet for 2004 ble enstemmig godkjent

Erik Stabell		
sign		

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende
og livsvarige medlemmer
Styreformannen redegjorde for at det ikke blir gjort kontingentendringer for 2005 ut over det som står i TT vedtekter
at styret kan foreta.

5. Styrets beretning

Sak 6 og 7 Forslag fra styret eller medlemmene
Det var ingen forslag fra styret eller de øvrige medlemmene.
Sak 8 Valg
Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av valgkomiteens leder Trond Gilde.
a) Styreformann Randi Wiggen

gjenvalg

2 år

b) Styremedl.
		
		
		

Jonas Holme
Vigdis Heimly
Arnt Frøseth
Tom-Ivar Bern

gjenvalg
gjenvalg
ny
ny

2 år
2 år
2 år
2 år

c) Rådsmedl.
		
		
		
		
d) Lønnet revisor
		

Sven Kolstad
Jarle Malvik
Erik Stabell
Jan Fr. Kvendbø

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
ny

3 år
3 år
3 år
3 år

Inter Revisjon
Trondheim AS

gjenvalg

1 år

e) Desisorer
		

Roar Rønning
gjenvalg
Arent M. Henriksen ny

1 år
1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens
innstilling.
Vedtak:
Styreformann og medlemmer til styret ble valgt ved
skriftlig valg. Alle kandidater ble enstemmig valgt.
f) Valgkomiteen Fra styret kom følgende innstilling til
ny valgkomite: Ragnvald Larsen
ny
2 år
Det kom ikke inn andre forslag.
Vedtak:
Valgkomiteen ble enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret
etter styrets konstituering.
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Ivar Sollie
sign

5.1 ÅRSMELDING
Etter flere år med stor økning i medlemstall viste 2004 en
stagnasjon i antall medlemmer. Totalt endte vi på 14898
medlemmer som er en økning på 0,2 %. Gledelig i dette er
det at antall ungdomsmedlemmer fortsetter å stige.
Besøket på hyttene har vært meget bra, med en økning i
betjent sesong på 347 fra fjoråret.
Prosjekt ”nye Jøldalshytta ” har stått i fokus i år. Oppstart
ble besluttet i Juli og arbeidene har kommet meget godt i
gang. Ved årsskiftet var bygget under tak. Dette er et prosjekt til over seks millioner og mye arbeid er gjort i forbindelse med prosjektering og finansiering av dette prosjektet.
I august gjorde ti mann over ei langhelg en kjempe-dugnadsinnsats med å ta ned det gamle tilbygget og gjøre klar
til byggestart.
Sjølhusholdet på Nedalshytta er fått 28 senger og tilfredsstillende hunderom. Der er det også tilrettelagt for handikappede. Vedlikehold har vært et prioritert område også i
år, mange dugnadstimer er brukt på vindusvedlikehold og
annet viktig arbeid på hyttene.
Ruta mellom Å og Jøldalshytta er ferdig, det samme er den
nye ruta mellom Ramsjøhytta og Bjørneggen. Ruta mellom
Gjevilvasshytta og Vassendsetra er delvis planklagt noe
som er nytt i Trollheimen. For første gang ble vintermerkinga i Trollheimen forsøkt videreført fra tregrensa og ned
til de betjente hyttene. Med noen forbedringer vil dette bli
en vesentlig forbedring. Øvrig rutearbeid har vært viet skilting og vedlikehold av flere ruter.
TT har utarbeidet et uteskoleopplegg beregnet for mellomtrinn og ungdomsskole. Hensikten er å stimulere skolene til
å bruke friluftsliv i skolen og til å ta med klassene på tur til
våre hytter. Vi har i år hatt en stor økning i elever på hyttene våre. 33 skoler, med totalt 978 elever har overnattet på
TTs hytter i år
Turprogrammene er mer omfattende enn noen gang. Alle
gruppene er meget aktive, Veteranan har hatt en meget
hyggelig utvikling med i snitt 30 deltakere på turene sine.

Ungdomsgruppa drives meget godt og har i år gjennomført
”Base-camp” en fjelleir av og for ungdom. Ca 50 ungdommer tilbragte ei uke i Gjevilvassdalen med friluftsgleder og
spenstige aktiviteter. Dette er sannsynligvis et av de største
enkeltarrangementet TT har gjennomført. Barnas Turlag
har hatt et år med jevn oppslutning, det er etablert et nytt
lokallag, Skaun. Fjellsportgruppa drives også godt, med
god deltakelse på turene Fellesturene har i år hatt god oppslutning. Totalt ble det gjennomført 22 turer med 293 deltakere en økning på over 30 % i forhold til fjoråret
Det har også i år vært avholdt en rekke kurs, nytt av året er
grunnleggende kurs i kart/ kompass og GPS (satelittnavigasjonssystem) der vi har hatt ca 50 deltakere.
TT gjennomførte tradisjonen tro ”førpåskemøte” og høstmøte, som er åpne medlemsmøter med aktuelle tema.
Naturvernarbeidet har i 2004 vært preget av at Skarvan og
Roltdalen Nasjonalpark er etablert. For TT var det viktig å
få fram noe av det unike med denne dalen, nemlig at
adkomsten alltid har vært over fjellet og ned i dalen. Det
har aldri vært en naturlig adkomst oppover dalen på grunn
av terrengets beskaffenhet. Dette argumentet ble hørt i prosessen og resultatet er slik TT har tatt til orde for. TT er
høringsinstans i svært mange saker, og vi involverer oss i
flere saker som omhandler forholdene for friluftsliv, alene
og som del av Forum for Natur og Friluftsliv.
Styret har hatt 10 ordinære styremøter, og ett ekstraordinært møte hvor veivalgsdokumentet for perioden 2006 til
2009 ble drøftet. I tillegg har arbeidsutvalget hatt 2 møter.
Styret har behandlet 34 ordinære saker i tillegg til en rekke
informasjonssaker. I tillegg til styremøtene har styret satt
ned flere arbeidsgrupper som innenfor et kortere tidsrom
har jobbet med Finnansiering Jøldalshytta, Grunnlag for
lokalforening på Røros, retningslinjer for fondsstyrer i TT,
plan for overtakelse av Rønningen. Styret besluttet på slutten av året å bevilge kr 10 000,- til Redd Barna i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.
Av spesielt viktige saker for året vil styret nevne:
• Beslutningen om å starte bygging på Jøldalshytta og
oppstarten av arbeidet der inne
• Landsmøtet på Røros, et prosjekt som har vært
krevende, men som var meget vellykket og gav TT
gode muligheter for å få profilert Røros og Sylan for
”Turistforeningsnorge”
Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende. Vi har vedtatt å styrke egenkapitalen noe for å være bedre rustet mot
svingninger. Vi vet også at det kommer tunge løft i årene
framover. Grunnen til at resultatet ligger litt over budsjettet
er høyere grad av tilskudd i forbindelse med prosjektstøtte
enn tidligere år
5.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om vinteren og et om våren.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling
av årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser
om dette til generalforsamlingen.
Rådet har blitt rådspurt i forbindelse med oppstarten av
Jøldalshytta, om grenseavtalen med Kristiansund og

Nordmøre Turistforening og om eventuelt Kjøp av
TT-brygga, alle viktige strategiske spørsmål for foreningen.
5.3 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøte ble arrangert på Røros. TT-delegater var
Randi Wiggen, Vigdis Heimly, Anne Karin Braathen, Arnt
Frøseth, Jonas Holme, Frode Bergrem og Knut Balstad.
Landsmøtet ble meget vellykket takket være godt arbeid av
arrangementskomiteen Erik Martin Braathen (leder), Randi
Wiggen , Anne Brit Wavold, Anne Karin Braathen, Sven
Kolstad og Frode Bergrem. Sissel W Mathiesen, Erik
Stabell, Ivar Maske, Hans Engan, Tor Robin Skaug og
Lillian Svingen gjorde også en kjempejobb i sekretariatet,
som turledere og som arrangører av de sosiale tilstelningene under møtet
TT hadde flere forberedte innlegg på møtet. Blant annet
foreslo Vigdis Heimly å innføre kontrollrutiner som gir
foreningene bedre informasjon om status for de vedtakene
som blir fattet på landsmøtene.
5.4 FRAMTIDSUTSIKTER
2005 er ”Friluftslivets år.” TT vil bruke den økte oppmerksomheten til å sette fokus på friluftslivets gleder i den
hensikt å påvirke enda flere til å gå på tur. Det er også etablert et samarbeid med Svenska Turistforeningen om markeringer i forbindelse med hundreårsjubileet for unionsoppløsningen.
Mye tyder på at det vil være riktig å samarbeide tettere
med de andre turistforeningene i regionen. Det er planlagt
møter med disse for å drøfte forutsetningene for økt samarbeid.
TT har økt sitt aktivitetsnivå jevnt og trutt fra år til år. Det
blir i denne sammenheng viktigere og viktigere å ta vare på
dugnadsinnsatsen og holde trykket oppe på drift og vedlikehold av våre hytter og ruter i fjellet.
”Nye Jøldalshytta” ferdigstilles til sommeren. Ennå er ikke
finansieringen i havn. Dette gjør at vi må fortsette arbeidet
for å få økonomisk støtte til dette arbeidet.
Turpartneravtaler med sentrale aktører i regionen er kommet så langt i forberedelser at det synes realistisk.
Med dagens økonomiske situasjon er styret av den oppfatning at det vil være gunstig av foreningen å eie lokalene
våre i sandgata. Vi vil arbeide med å få til en overtakelse i
løpet av 2005.
TT ønsker å utvikle et tilbud i markaområdene nær
Trondheim og søker i 2005 å ta over serveringsstedet på
Rønningen i Bymarka. På sikt kan dette bli et sted med
mange tilbud innenfor friluftsliv.
TAKK
Vi benytter samtidig anledningen til å takke for den innsatsen som ivrige hjelpere har bistått med – dugnadsånden har
vært svært god og nødvendig for å gi TT mulighet til å
fortsette sitt arbeid til beste for friluftslivet. Styret
Styret vil også takke for de mange økonomiske bidragene
som gir foreningen økt handlefrihet i arbeidet for friluftslivet. I 2004 mottok foreningen testamentariske gaver på
over femhundretusen kroner. Disse midlene har vært et
svært viktig og kjærkomment bidrag til nybygget på
Jøldalshytta. Takk også til de mange som har bidratt til
Jøldalshytta gjennom kjøp av ”Andelsbrev.”
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6. Fra komiteene og gruppene
6.1 KOMITE FOR BYGGING, VEDLIKEHOLD
OG BRANNVERN
Komiteen besto fram til generalforsamlingen av Kristian
Tøndel (formann), Erik-Martin Braathen, Erik Stabell,
Jan Fredrik Kvendbø, Kjetil Lehn, Morten Halgunset og
Torgeir Gunleiksrud (sekretær). I tillegg har styreformann
Randi Wiggen møtt som representant fra styret.
Etter generalforsamlingen 30. mars overtok Jan Fredrik
Kvendbø formannsvervet fra Kristian Tøndel og Erik Wang
erstattet Kjetil Lehn i komiteen.
2004 har vært et aktivt år for byggekomiteen. Det har blitt
avholdt 9 møter i løpet av året. Et av møtene ble avholt på
Skanskas prosjektkontor på Øysand hvor møtet i komiteen
ble kombinert med en befaring på nye Orkdalsvegen.
I tillegg hadde byggekomiteen en befaring til Rønningen
i Bymarka.
Fra og med det første møtet etter generalforsamlingen
ble brannvernkomiteen og eiendomskomiteen inkludert
i byggekomiteens ansvarsområde.
Komiteen har organisert og deltatt aktivt i flere dugnader
i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flere
bygge- og vedlikeholdsprosjekter.
Byggekomiteen er positiv til den opptrapping av vedlikeholdet som er gjennomført de siste årene. Imidlertid
ønsker byggekomiteen å presisere at nivået på vedlikeholdsarbeidet fortsatt er lavt (i forhold til vanlige normtall
for bygningsmessig vedlikehold).
Byggeoppgaver 2004:
•
Prosjekt Nye Jøldalshytta: Planlegging, organisering og
oppfølging av dette omfattende prosjektet har vært vært
komiteens hovedoppgave i 2004. Flere viktige beslut
ninger er tatt bl.a. i forbindelse med flyttingen av diesel
generatoren til kjelleretasjen under det nye uthuset. Det
har i løpet av planprosessen vært god dialog mellom
byggekomiteen og prosjektledelsen. Betjeningen på hytta
har også blitt involvert i diskusjonene i flere omganger.
Leder og sekretær for byggekomiteen har sammen med
daglig leder deltatt på møter mellom fylkesmannen og
Jøldal sameie. I forbindelse med byggestarten høsten
2004 ble det gjennomført to store rivedugnader med til
sammen nesten 30 personer involvert. Grave- og betong
arbeidene både for hovedhyttas utvidelse og for nytt
uthus ble gjennomført i løpet av høsten og hovedhytta
ble ”lukket” i desember, noe etter tidsplanen.
• Helgetunholtsetra: møtet med grunneier og hans familie
i juni avdekket at neste generasjons eiere ikke aksepterte
en sammenbygging av det planlagte sjølhusholdet med
eksisterende seterbu. Prosjektet ble derfor forandret til
et frittstående sjølhushold beliggende ca 200 m nord for
setra. Dette prosjektet er fortsatt uavklart både overfor
sameiet og vernemyndigheter.
• På Nedalshytta har det blitt arbeidet med klargjøring
av planløsning for et forbedret og utvidet sjølhusholds
kvarter. Etter iherdig innsats fra Hans Smith i løpet av
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•

sommeren ble de bygningsmessige forandringene for å
inkludere betjeningsfløya i sjølhusholdet samt etablering
av nye ”hunderom” gjennomført i løpet av året. Nytt
brannvarslingsanlegg ble også innstallert i løpet av
høsten. Antall sengeplasser er utvidet fra 12 til 28 senger.
Byggekomiteen har vurdert bygningsmessig standard
av TT-brygga og sørget for innhenting av kvalifisert
prisoverslag på nødvendig utbedring av fundamenteringen av brygga.

Utførte vedlikeholdsoppgaver i 2004:

• Også i 2004 ble vellykkede oppstartdugnader gjennom

ført på de fleste betjente hyttene og på Dindalshytta i
forbindelse med åpningen av sommersesongen (til tross
for at mange i TT-systemet på samme tidspunkt var
opptatt med gjennomføringen av DNTs landsmøtet på
Røros).
• Jøldalshytta: En stor vindusdugnad ble utført i juni 2004
med skraping, grunning og maling av vinduer på hoved
hytta. Flere vinduer ble vurdert til å være i så dårlig for
fatning at de snarest bør skiftes ut.
• Gjevilvasshytta: Etter flere uhell med gli-skader i
dusjene ble ny og mer sklisikker flis lagt i dusjrommene
før sesongstart.
• Trollheimshytta: i tillegg til løpende vedlikeholdsarbeid
er hele hytta er beiset
• Storerikvollen: fire vinduer i soveromsfløyas 1. etasje
ble skiftet ut høsten 2004. Det ble i tillegg utført visse
utbedringsarbeider på vertinnerommet.
• Græslihytta: noen av de dårligste bølgeeternittplatene
er skiftet, men mye gjenstår for å sikre taket for vannlekkasjer.
• Ramsjøhytta: Ny ytterdør innstallert. I tillegg er det
innstallert nye skapdører på kjøkkenet og laget ny trapp
til uthuset og nye sittebenker ute.
Byggekomiteen vil benytte anledningen til å takke tilsynene og alle som har deltatt på dugnader for innsatsen
i 2004.
Brannvernarbeidet i 2004:
Brannsyn er holdt på de betjente hyttene. Anmerkninger og
pålegg fra brannmyndighetene er fulgt opp av administrasjonen. I samråd med betjeningen på Nedalshytta og
Storerikvollen er det utført risikoanalyser for brannvernarbeidet.
Nytt seriekoplet alarmanlegg er innstallert i sjølhusholdet
og i stabburet på Nedalshytta. På Jøldalshytta blir det lagt
opp til at nytt alarmanlegg bli innstallert både i hovedhytta,
i sjølhusholdet og i hunderommene i det nye uthuset.
Det er arbeidet videre med planene for oppgradering av
alarmanleggene på de øvrige sjølbetjente og ubetjente
hyttene, men installering av nye solcelledrevne alarmanlegg er ikke gjennomført.
Fem av betjeningen på de betjente hyttene og en fra
administrasjonen gjennomførte en-dags eksamensrettet
kurs i brannvern høsten 2004.
Sekretæren i byggekomiteen har deltatt på seminar i regi
av DNTs driftsutvalg med tema energibruk og brannvern
på betjente turisthytter.

6.2 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
Arbeidet med markedsføring og informasjon koordineres
av informasjons- og markedssjefen. Det har gjennom hele
året blitt arbeider med utforming og forbedring av TTs
informasjonsmateriell.
”Vinter-Glede” og ”Sommer-Glede” ble produsert som
tabloidaviser med et opplag på henholdsvis 106.000 og 145
000 eks. De 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. I ”Sommer-GLEDE” var, KNT og DNT
OO samarbeidspartnere sammen med kommunene
Håltålen, Rennebu, Rindal, Surnadal og Dovre. ”VinterGlede” ble trykket opp i et ekstraopplag på 10.000 eks som
klassesett for skoler og grupper. ”Sommer-Glede” ble også
distribuert til medlemmer i Nord-Trøndelag Turistforening,
Kristiansund og Nordmøre Turistforening, Ålesund og
Sunmøre Turistforening, Molde og Omland Turistforening
og 6.000 hovedmedlemmer i DNT Oslo og omegn.
”Fjell-Glede 2005” ble utviklet og distribuert til TTs
medlemmer i desember 2004. Opplag 18 000 eks ”FjellGLEDE 2005” 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 tur-kalender 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 3.000 eks av turprogrammet ”Barnas
Tur-Glede 2004” som er sendt til medlemmene i Barnas
Turlag. Dette ble for første gang laget som et spill og en
veggplakat. Det er trykt opp 20.000 eks av planleggingskartene for Trollheimen og Sylan. Turprogram for fellesturene er utarbeidet i 11.000 eks og distribuert til alle
deltakeren på fjorårets turer og til 7.000 hovedmedlemmer.
Prislisten er produsert i 5.000 eks.
TT har som en målsetting å ha ett medieoppslag pr. uke
året igjennom. I 2004 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.
”www.tt.no” er TTs internettsider. TT har felles database
med DNT. Noe som vi opplever som positivt selv om det
gjenstår noe arbeid på dette området. Besøket har vært
stigende og tilbakemeldingene fra ”brukerne” har vært
positive.
6.3 MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Møte og arrangementskomiteen har avholdt ett møte i
2004. Videre har komiteens medlemmer vært sterkt delak-

tig i planleggingen og gjennomføringen av årets landsmøte
på Røros.
Komiteen arrangerte ett ”åpen brygge” arrangement. Tema
var digital fotografering, med fotograf Tore Wuttudal. Det
var ca 40 personer tilstede.
6.4 NATURVERNKOMITEEN
Naturvernarbeidet
Naturvernarbeidet i 2004 har vært preget av det omfattende
arbeidet med handlingsprogram for friluftsliv i marka rundt
Trondheim, og vernesakene i Roltdalen og Sylan/hyllingsdalen. TT har også i år holdt en høy profil i media for å
redusere unødvendig motorferdsel i utmark. Det har også
vært jobbet i samarbeid med FNF, om en del lokale saker
som det har vært mer naturlig å jobbe for i FNF regi.
Fjellet
Sentralt for 2004 var åpningen av Roltdalen nasjonalpark.
Arbeidet med verneplanen har pågått i lang tid og det er
med glede vi konstaterer at området nå har fått vernestatus.
Det var uenighet helt til siste pennestrøk om det skulle tillates vei opp i dalen. Det ble det ikke, noe TT oppfatter
som riktig fordi det spesielle adkomstmønsteret til dalen,
der man kommer over fjellet og ned i dalen, er en av de
viktige særpregene som vi har framholdt i vårt arbeid for
vernet.
Vern av Sylan og Hyllingsdalen er under utarbeidelse. TT
sitter i ressursgruppa for arbeidet og har gitt sine innspill
til verneplanen. Vedtaket vil foreligge i 2005.
Miljøgruppa for Gjevilvatnet, hvor TT er representert, har
i flere år kjempet for en revisjon av manøvreringsreglementet for å redusere erosjonsskadene. Ankesaken som
har vært kjørt er nå endelig avslått til TTs skuffelse. Det
er imidlertid gjort visse justeringer av manøvreringsreglementet som vil redusere skadevirkningene noe.
Nærområdene til Trondheim
Mye av naturvernressursene har også i år vært rettet mot
marka rundt Trondheim. Handlingsprogram for friluftsliv
er en svært viktig faktor i arbeidet for friluftslivets kår
rundt byen. Arbeidet nærmer seg ferdigstillelse og jobben
framover blir antakelig å presse på for at de prioriteringene
som gjøres blir fulgt opp.
Forum for Natur og Friluftsliv fungerer som et viktig bindeledd mellom natur- og friluftsorganisasjonene i fylket.
Det er naturlig for TT å støtte seg på FNF i viktige saker
som ikke direkte omhandler vår kjernevirksomhet. I 2004
har FNF arbeidet med mange saker både naturvernsaker og
aktivitetsrettede tiltak. Det er utarbeidet to høringsuttalelser
mot avfallsdeponi i Lia Pukkverk og mot et nytt steinbrudd
på Forset i Klæbu. FNF har også vært aktiv i motorferdseldebatten.
6.5 RUTE- OG KARTKOMITEEN
Rutearbeidet i TT har i 2003 vært en av flere satsingsområder. RKK har jobbet spesielt med å fornye skiltingen, markere start steder på rutene, opprettholde vintermerkinga og
omlegging, opprusting og nyetablering av enkelte ruter.
Videre har det blitt jobbet med å få på plass flere rodean-
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svarlige til rutene, men vi er interessert i flere som er villig
til å ta på seg en dugnadsjobb som rodeansvarlig på en
vinter- og eller sommerrute i den midt norske naturen.
Også i 2004 tok flommen en bro over Litlsvartåa i
Trollheimen som ble erstattet med ny. Det er i tillegg
etablert en ny trase med ny bro over fossen i Litlsvartåa.
Sylan
Vinter/sommer:
De rodeansvarlige har utført vedlikehold/oppretting av de
permanente vinterstakede traseene. I tillegg til at det ble
foretatt supplerende kvisting mellom vinterstaker som har
falt ned eller mangler av annen grunn. Vi må kunne si at
vinterstakinga nå begynner å komme opp på et kvalitetsnivå som vi ønsker. Vintermerking krever et kontinuerlig
vedlikehold og er til tider svært ressurskrevende.
Sommermerkinga på rutenettet blir også stadig bedre og
mer permanent. Det foregår en kontinuerlig utskifting av
gamle rødskilt som blir 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.
Det er arbeidet med omlegging av strekninga
Storerikvollen – Nedalshytta som har blitt lagt om slik at
den delvis følger den gamle traseen nærmere Essand-/
Nesjøen. Samtidig er løypa fra Nedalshytta opp til
Syltoppen lagt om. Alt dette gjør traseene tørrere og vil
redusere antall merkede traseer i terrenget. Det er etablert
en ny meget fin sommertrasé fra Bjørneggen –
Ramsjøhytta, traseen er lagt via demningen på
Finnkoisjøen.
Det jobbes kontinuerlig med å få et best mulig løypenett
sommer og vinter.
Det ble også i 2004 avholdt kurs/dugnad på løypenettet,
i år ble dette arrangert på strekningen Gjevilvasshytta –
Vassendsetra.
Nytt Sylankart har også i 2004 hatt en vanskelig periode.
Men mot slutten av året gikk vi sammen med Meråker
Utvikling og Statens kartverk på plass det praktiske slik at
vi regner med å ha et nytt Sylankart klart til sommeren
2005.
Trollheimen
Vinter/sommer:
Kvisting av trekanten ble som vanlig utført. I tillegg ble
det for første gang merket med blå trestykker som ble
hengt opp i trærne gjennom skogen og helt fram til hyttene.
På sommerrutenettet er det foretatt en god del vedlikehold,
rydding og skilting. Noen traseer har blitt lagt om til tørrere partier. Det jobbes kontinuerlig med å få et best mulig
løypenett sommer og vinter. Traseen i hele fjellområde er i
god stand.
Det jobbes fortsatt med å få remerket den gamle
”Langliløypa” fra Trollheimshytta til Rindal. Det er i tillegg merket ny trasé fra Å i Meldal til Jøldalshytta.
Framtidsplaner
For neste sesong planlegges, foruten vanlig vedlikehold,
diverse utskifting av gamle skilt. Det vil også etter hvert
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bli oppsatt skilt med avstandsanvisning til de aktuelle
hyttene fra de mest benyttede utgangspunkt, parkeringsplasser og lignende. Det vil også i 2005 bli dugnad/kurs
i starten av sommersesongen.
Ferdigstillelse av traseene mellom Nedalshytta og
Storerikvollen inklusiv avstikkeren opp til Storsylen samt
den nye traseen Bjørneggen – Ramsjøhytta.
Alternative ruter som skal forbinde Sylan med
Femundsmarka/Røros skal befares. Ny kvarteravtale med
egnet overnattingssted på strekningen må kartlegges.
Det vil fortsatt bli jobbet med nytt Sylankart.
I Trollheimen skal det fortsatt jobbes 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 mer
plank på ruta mellom Gjevilvasshytta og Vassendsætra bl.a.
for å gjøre denne mer barnevennlig.
6.6 TURKOMITEEN
For vintersesongen ble det arrangert 5 dagsturer, av disse
ble to avlyst. Størst oppslutning var det på vårskituren til
Snota med 16 deltakere. Av 6 arrangerte overnattingsturer
ble 5 gjennomført. Våre ”Førpåsketurer i Sylan og
Trollheimen” trekker fremdeles mange deltakere.
For sommersesongen ble det satt opp 6 dagsturer og her
ble 5 gjennomført. Det er god oppslutning om dagsturene,
turen til Vassfjellet med tittelen ”På gjengrodde stier i
Vassfjellet” deltok det hele 76 personer og til ”Der storfossen suser” var det 28 deltakere. Det ser vi som meget
positivt at folk ønsker å være med på dagsturer.
Det ble planlagt 12 overnattingsturer for sommersesongen
og 8 ble gjennomført. Her hadde vi turer både til Halten,
Vest-Trollheimen, Tafjordfjellene for å nevne noen.

om en klassisk vårskitur på Nordmøre med mye sol, vide
utsikter og flotte nedrenn.
Flommen sist sommer satte kraftige og varige spor, særlig i
området ved Trollheimshytta. De som var midt oppe i det
fikk oppleve voldsomme naturkrefter. Sigmund Sørgjerd
var vert på Trollheimshytta i denne perioden. Han forteller
fra døgnene under flommen, hvordan bruer som har stått i
over 100 år ble revet bort, Slettåa skiftet løp og hvordan de
fikk hjulpet folk som ikke kom seg tilbake over de flomdigre elvene. Og oppe i det hele rakk han å ta en rekke bilder.
I 2002 var det 50 år siden TTs ”Fjellflora” ble gitt ut første
gang. Den er kommet ut i mange opplag og er solgt i langt
over 300 000 eksemplarer. Det var Olav Gjærevoll og
Reidar Jørgensen som sto bak utgivelsen. Dagny Tande
Lid laget tegningene. I årboka forteller Inger Gjærevoll om
floraens historie.
Fotograf Tore Wuttudal gir gode råd til begynnere om fotografering. Som leirskolelærer har Per Stabell mye erfaring
med det som finnes av skibindinger. Han gir oss råd om
valg av bindinger og skiutstyr, mest for barn, men også noe
for voksne. Vi kjenner Bjarne Espås som fjellkar, trekkspiller og trofast hjelper for TT i Trollheimen. Bjarne har
runda 80 og er i god vigør. Per Christiansen forteller om de
mange turskirenn i Midt-Norge med utgangspunkt i
Bjarnes lange liv som langrennsløper.
Ragnhild Berge forteller om det vi nå vet om gammel
bosetting i Bymarka ved Trondheim. Børge Dahle fortsetter sin historie om Småjutulan i Barnas Naturverden. Roar
Nålsund har samlet stoff om Nedalen og Nedalshytta til
nytte for dem som har tenkt seg en tur hit. De to siste
artiklene ble i tillegg trykket opp som bok og hefte.

Årets utenlandstur gikk også i år til Chamonix i Frankriket
med 11 deltakere, dette er fortsatt meget populært å være
med TT på slike turer.

Takk til årbokkomiteen og alle dere som på dugnadsbasis
har bidratt med artikler og bilder til disposisjon til årboka.

Totalt deltok 293 deltakere på våre 22 gjennomførte arrangementer.

Barne- og familiekomiteen planlegger og gjennomfører
aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn og
barnefamilier. Det har vært arrangert 44 turer i regi av all
virksomheten i BT. Det er nå lokallag i Melhus, Oppdal
og Surnadal.

Vi hadde også 2 GPS-kurs med over 30 deltakere. Kursene
ble arrangert med god hjelp av vår
turpartner Axel Bruun. Et førstehjelps-kurs ble også gjennomført med 11 deltakere.
6.7 ÅRBOKKOMITEEN
I denne årboka presenterer vi den nye Skarvan – Roltdalen
nasjonalpark som ble opprettet 20. februar 2004, etter
mange års strid mellom veg- og kraftutbygging og vern.
TT har hatt et mangeårig engasjement for bevaring av dette
store området som er i behold uten tyngre moderne inngrep.
I årboka forteller flere forfattere r fra turopplevelser de har
vært med på. Barnas Turlag i TT har et variert program
med turer og aktiviteter både sommer og vinter, i nærterreng og på fjellet. Julie Maske forteller fra noen opplevelser. Erik Ljung skriver fra en tur i Sylan han var med på
for 50 år sida. Sveinung Klyve skriver om en overnattingstur til Storsylen og Øyvin Eikeland, i TTs fjellsportgruppe,

6.8 Barnas Turlag

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. Aktivitetsnivået
er nå så høyt at det er en stor utfordring å skaffe nok ledere
til turene. To turer ble avlyst p.g.a. at det ikke lot seg gjøre
å skaffe ledere. Barnas Turlags medlemskontingent var på
kr. 60. 1281 betalte medlemskontingenten. Dette er noe
færre en året før, noe som skyldes reduksjon i alderen for
BT medlemmer fra 14 til 12 år.
Barnas Turlag har samarbeid med 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.

6.9 UNGDOMSGRUPPA
Turer, kurs og andre arrangement for og med ungdom er
et av TTUs hovedmål.
TTU har lagt bak seg et aktivt og utfordrende år på mange
måter. Styret og dets støttespillere i turkomiteen,
PR-komiteen og andre har vært svært arbeidsomme i 2004.
I 2004 har TTU hatt et godt variert turopplegg med vinter
og sommerturer. Det har blitt arrangert turer med nedoverski, bortoverski og akebrett, på beina til vanns og til lands,
gourmet-tur og grotteturer. Kick-off turer for nye medlemmer, utfordrende klatreturer og ikke minst julebord.
Men det som kanskje har tatt mest ressurser var Base
Camp 2004 i Trollheimen. Her var det 50 deltakere og 10
turledere som deltok på den uke lange campen. På Base
Campen ble det arrangert ridetur, rafting i Driva, topptur,
nattvandring, volleyballturnering, kanotur, fiske og ikke
minst terrengløype med innlagte utfordringer som åling i
gjørmerenne. Base Camp 2004 var kanskje TTs største
enkeltstående turarrangement noen sinne. Suksessen fortsetter i 2005.
Det er etablert samarbeid mellom TTU, TTs
Fjellsportgruppa og NTNU klatregruppa.
TTU har fått egen klatreinstruktør i sine rekker. Det er
fortsatt en utfordring å utdanne tilstrekkelig med turledere
– dette må prioriteres i 2005.
TTU har gitt ut 2 nummer av medlemsbladet HutteTTU.
HutteTTU sendes til all TT medlemmer i alderen 13-26 år,
pr. 31/12 var det 1540. Det har i tillegg blitt annonsert på
store plakater i buss skur i 2004 (Clear Channel). Høsten
2004 ble det satt i gang eget prosjekt fra sentralt hold med
tanke på å verve studenter inn i de lokale turistforeningene
uten den helt store responsen.
Det jobbes videre med e-post lister og kommunikasjon og
påmeldinger via nye kanaler.
Det har blitt kjøpt inn digitalkamera til å ha med på tur.
Ellers er det ikke gjort større innkjøp av utstyr i 2004.
Det er i 2004 mottatt driftsstøtte og støtte til lederutvikling
fra Trondheim kommune på til sammen kr. 83.000. I tillegg
er det mottatt 11.400 i FRIFONDs midler fra DNT øremerket base Camp 2004.
6.10 FJELLSPORTGRUPPA
Generelt om aktiviteten i TTF
TTF gjennomførte totalt 27 turer og kurs i løpet av 2004,
ut i fra en opprinnelig turplan på 31 turer. Det var 4 turer
som ble avlyst pga dårlig vær eller liten interesse. TTF
gjennomførte totalt 5 kurs i løpet av året. TTF har hatt 396
turdeltakere i løpet av året og derav 180 forskjellige mennesker har vært med på TTF-turer, noe som tilsvarer en
ørliten nedgang fra foregående år for begge tall. I gjennom-snitt har vi hatt 14 deltakere pr tur, noe som er det
samme som året før. Årets ivrigste TTF’er var, i år som i
fjor, Øystein Svendsen som har deltatt på ufattelige 16
turer!
TTF fulgte opp fjorårets store suksess med sommersamling, noe som i år samlet hele 24 personer i Jotunheimen.
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Samlingen var todelt, med start i Riingsdalen i Hurrungane
og avslutning ved Gjendebu. Her ble det både gått og klatret mange lange og bratte turer, og med sosialt samvær på
kvelden i teltleiren. Andre turer med spesielt stor deltakelse
var den årvisse skisamlingen i Åre med 28 deltakere, kanoturen i juni med 24 deltakere og nyttårsturen på Røros med
hele 40 deltakere.

Medlemsbladet ”i Hytt & Vær”
Medlemsbladet ”i Hytt & Vær” har blitt gitt ut i 4 eksemplarer i løpet av året. Redaktøren vår har fortsatt videreutviklingen av bladet fra året før, og er nå et godt ”ansikt
utad” for fjellsportgruppa for både medlemmer og andre
potensielle lesere. Medlemsbladet blir finansiert gjennom
medlemsavgiftene samt annonseinntektene.

På DNT-F sin instruktørsamling i Romsdalen i februar stilte 2 deltakere fra TTF. Tema for samlingen var isklatring
og skredvurdering. På DNT-F sitt årsmøte i Tromsø i mars
deltok TTF med en representant. TTF sin deltakelse på
disse samlingene er et ledd i å styrke TTF sin fjellsportskompetanse, samt å holde kontakten med de øvrige fjellsportgruppene rundt i landet.

TTF's medlemstall, økonomi, utstyrsutleie og innkjøp
TTF hadde 159 betalende medlemmer ved utgangen av
2004, noe som er en liten nedgang fra foregående år.
Årsaken er at medlemmer som ikke betaler medlemskontingenten nå blir slettet fra medlemsregisteret. Vi har også
en epostliste med over 234 navn som brukes til å holde
våre medlemmer og andre interesserte oppdatert på våre
aktiviteter.

Kurs
TTF arrangerte totalt 5 ulike kurs i løpet av 2004. For
første gang ble det arrangert skredkurs i TTF regi. Kurset
ble arrangert i samarbeid med SunAlp som hadde ansvaret
for den faglige gjennomføringen av kurset på Kårvatn.
Dette kurset ble svært godt mottatt av de 13 deltakerne
som var storfornøyde med kursgjennomføringen og sine
nyervervede kunnskaper. TTF arrangerte også et telemarkskurs på Vassfjellet. Dette kurset sto ikke i det opprinnelige
turprogrammet, men ble arrangert spontant av vår telemarksinstruktør Barbro Karlsson.
Det ble også i år arrangert 2 ulike klatrekurs, nybegynnerkurs og videregående kurs i fjellklatring, som begge var
lagt til Innerdalen. Nybegynner kurset ble gjennomført
med hele 17 deltakere og 7 instruktører. Dette kurset gir
deltakerne grunnleggende ferdigheter i klatreteknikk og
sikring ved klatring på topptau. Deltakerne får også prøvd
seg på en klatretur over flere taulengder i fjellet, noe de
fleste opplever som det mest utfordrende og beste med hele
kurset. Instruktører på kurset var Thor-Aage Heiberg,
Barbro Karlsson, Erlend Aarflot, Morten Bjerkås, Ragnar
Ekker, Øystein Svendsen og Kari Hallan. Det videregående
kurset tar sikte på å lære bort viktige kunnskaper til deltakere som ønsker å begynne å klatre på led selv. Kurset
hadde 8 deltakere. Instruktører på videregående kurs var
Terje Valentinsen, Urpu Hapuoja, Sigurd Backe og Joakim
Eide.
Årets brekurs samlet 15 deltakere fordelt på 3 taulag med
hver sin instruktør. Kurset ble arrangert på Krossbu i slutten av august. Også i år var det lite snø på breen, noe som
vanskeliggjør gjennomføringen av trening på snøbakketeknikk. Instruktører var Tom Berland, Jon Are Fjeld og Kari
Hallan, som alle er godkjente NF breinstruktører.
TTF har i løpet av året lagt opp egne studieplaner for
begge klatrekursene samt brekurset. TTF har også søkt om
og mottatt tilskudd fra ”Studieforbundet natur og miljø”
for disse kursene.
Medlemsmøter
Hver måned arrangerer TTF medlemsmøter for sine medlemmer. Møtene ble stort sett gjennomført på TT-brygga
med visning av bilder fra TTF turer. Et av medlemsmøtene
var lagt til Samfundet hvor Everest-bestiger Cecilie Skog
fortalte om sin fantastiske tur til Mt. Everest mai 2004.
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Det har i hht årsmøtevedtaket blitt kjøpt inn ytterligere
noe utstyr for å komplettere utstyrslageret vårt.
Det har vært noe mindre inntekt på utleie av utstyr enn
budsjettert til tross for at TTF har forsøkt å ”reklamere”
for det utstyret vi har til utleie.
Regnskapet for 2004 viser at vi generelt sett har hatt
mindre utgifter enn budsjettert, samt et større overskudd
på spesielt kurs enn budsjettert.

7. Årsberetning og regnskap 2004
samt budsjett 2005
ÅRSBERETNING 2004
Virksomhetens art og hvor den drives
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv. TT driver sin virksomhet fra kontorer i Sandgata
30 i Trondheim. Driften for øvrig drives i all hovedsak i
fjellet hvor foreningen har 15 hytter, betjente, selvbetjente
og ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler
foreningen sommer og vinterruter på ca. 850 kilometer.
Foreningen arrangerer fellesturer og aktiviteter i fjellet og
nærmarka rundt Trondheim. En stor del av aktivitetene
utføres på dugnadsbasis.

Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på
omkring kr. 42.000, som tilsvarer ca 0,6% av foreningens
totale personalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med gjeldende
"Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet".
Foreningen har 20 mannlige og 86 kvinnelige ansatte.
Styret er sammensatt av 5 mannlige og 3 kvinnelige medlemmer.
Ytre miljø
Foreningen arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på
det ytre miljø blir så liten som mulig.
Trondheim 28. februar 2005

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning.

Randi Wiggen
styreformann

Vigdis Heimly
nestleder

Tom-Ivar Bern

Anne Karin Braathen

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte.
I 2004 har det totale sykefraværet vært på ca. 0,6%. Dette
fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.

Arnt Frøseth

Håkon Gammelsæter

Jonas Holme

Sverre Kirksæther

Frode Støre Bergrem
daglig leder

6.11 VETERANAN
Styret i veterangruppa har bestått av: Hans Engan, Harriet
Herjuaune, Solfrid Helåsaunet, Sven Kolstad, og Jostein
Skotvoll. Sverre Kirksæter har vært representant for hovedstyret og Ivar Maske har vært styreleder.
Årsmøtet for 2003 ble avholdt i TTs` lokaler i Sandgata,
den 1. mars. Kl.1200. med 28 medlemmer tilstede.
Styreleder ønsket velkommen og takket de frammøtte for
oppmøte. Derpå ga han ordet til Hans Engan som var blitt
valgt til møteleder. Årsmeldingen ble referert av møteleder.
Styreleder gikk gjennom årets turprogram.
Valg : Valgkomiteen har bestått av :
Berit Buch, Roar Rønning og komiteens formann, Ivar
Solli. På valg var Hans Engan, Solfrid Helåsaunet og Ivar
Maske. Etter valgkomiteens innstilling ble samtlige gjenvalgt.
Møter: Det har vært avholdt 10 styremøter og 8 medlemsmøter ,eller Ve.T.T. treff på TT kontoret, som det står i programmet og kalenderen. Disse mandagsmøtene, som de
også kalles, avholdes hver første mandag i måned, unntatt
månedene juli, august og desember. Møtene er blitt meget
populære og årets rekord har vært nesten 60 medlemmer.
Til sammen har det på mandagsmøtene vært ca 350 personer som har nytt Berits kaffe med litt å bite i. Dette er
ingen oppfordring til ikke å møte! Vel Møtt!
Kanskje får vi snart større lokaler til våre ”Mandagsmøter”
Turer: På turprogrammet for 2004 hadde vi 30 turer. 4 av
disse ble ikke gjennomført.
På alle turene var det godt oppmøte og godt humør. Vi har
også hatt 4 ”impulsturer.” ”Godværsimpuls og mandagsmøteavtale”. Til sammen har det på de gjennomførte turene
vært over 600 deltakere.
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REGNSKAP 2004 OG BUDSJETT 2005

BALANSE 31. 12. 2004			

			
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Regnskap
			
2005
2004
2004
2003
Noter					

EIENDELER		2004
2003
Anleggsmidler			
Bygninger
NR 7 4349086 3209307
Bårdsgarden		100
100

DRIFTSINNTEKTER						
Bevertning og kiosksalg
NB A		
5893
5452
5289
4966
Losjiinntekter
NB B		
3129
3098
3062
2911
Medlemskontingent			
4864
4677
4564
4476
Annonseinntekter
NR4
NB4
170
196
200
159
Turer/kurs/arrangement			
450
459
370
434
Andre innteketer
NR1
NB1
155
152
30
281
Støtte og bidrag
NR 2		
620
819
400
596
Sum inntekter			
15281
14853
13915
13823
						
DRIFTSKOSTNADER						
Varekjøp			
2089
1833
1939
1816
Medlemstjenesten			
1300
1208
1142
1115
Drift hyttene
NR3
NB3
5388
5007
4923
4692
Drift TT-Brygga
NR3
NB3
4603
4483
4278
4204
Drift løypenett			
80
153
100
171
Turer/kurs/arrangement			
350
355
350
440
Barne og ungdomsarbeid
NR 6		
120
126			
Informasjon og markedsf.
NR 4 NB 4
1001
1124
900
819
Avskrivninger
NR 5		
70
70
70
70
Tap på fordringer			
10
9
10
32
Sum kostnader			
15011
14368
13712
13359
						
DRIFTSRESULTAT			
270
485
203
464
						
FINANSPOSTER						
Rente- og finansinnt.			
60
56
150
120
Rente- og finanskostn.			
10
9
10
1
Sum finansposter			
50
47
140
119
						
Ekstraordinære inntekter
NR1		
250
186			
						
ÅRSRESULTAT 			
570
718
343
583
						
Disponeringer						
Avsetninger til kapitalskonto			
570
718
343
303
Avsetning eiendom-/byggefond					
280
						
Byggeprosjekter						
Støtte fra driften til Jøldalshytta			
300
300
300		
Støtte byggeprosjekter
NR 1 og 7		
595			
Total byggeprosjekt kostnad
NR 7		
1805		
303

Sum driftsmidler		4349186 3209407
			
Tydal Båtrute AS		100
100
Oppdal Båtservice AS		10000
10000
Sum andre anleggsmidler		
10100
10100
Sum anleggsmidler		4359286 3219507
			
Omløpsmidler			
Varelager
NR 8 630000 513000
Kundefordringer		259329 271482
Andre fordringer og periodiseringer		 232738
18600
Bankinnskudd, kontanter mv. NR 9 4034564 3771100
Sum omløpsmidler		5156631 4574182
			
Sum eiendeler		9515917 7793689
			
GJELD OG EGENKAPITAL		2004
2003
Egenkapital			
Kapitalkonto
NR 10 5050665 4332861
Eiendom/byggefond
NR 10 718232 718232
Fond livsvarig medlemsskap NR 10 337925 299225
Sum egenkapital		6106822 5350318
			
Langsiktig gjeld			
Lån i DNT		
5000
5000
Lån i fond		 200000 200000
Sum langsiktig gjeld		 205000 205000
			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		417519 172724
Skattetrekk/arb.g.avg.		316873 304096
Skyldig merverdiavgift		
0 108567
Skyldig feriepenger		547842 536592
Forsk.bet. kontingent		 1740519 982420
Annen korts. Gjeld		 181342 133970
Sum korts.gjeld		3204095 2238369
			
Sum gjeld og egenkapital		 9515917 7793687
Trondheim, 31.des. 2004, 28. febr. 2005
Randi Wiggen
styreformann

Vigdis Heimly
nestleder

Tom-Ivar Bern

Anne Karin Braathen

Arnt Frøseth

Håkon Gammelsæter

Jonas Holme

Sverre Kirksæther

Frode Støre Bergrem
daglig leder
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Noter

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004
NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2004
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
• 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 til
skuddet 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.
• forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik premien, TT er tilsluttet ordningen for
avtalefestet pensjon (AFP) for sine 6 fast ansatte i
administrasjonen. Forpliktelsen er i henhold til god
regnskapsskikk for små foretak ikke balanseført. En
ansatt er 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 A
3,5% prisstigning, + 100’ ny salgsbok, + 100’ økt salg
egne bøker, + 50’ økt varesalg.
Note B
6,6% prisstigning på den delen som tilsvarer selvbetj. drift.
NOTE NR1 og NB1
Andre inntekter består i hovedsak av dusjinntekter på
hyttene, utleie av jaktterreng, nøkkelutleie og gebyr på
innkreving av fordringer.
Pga. usikkerheten rundt drift av spilleautomater fra Norsk
Tipping valgte styret å ta ut automatinntektene av driftsregnskapet for 2004 og heller føre de som ekstraordinære
inntekter til styrking av egenkapitalen.
Ekstraordinære inntekter:
TT har mottatt automatinntekter på kr. 184.000 i 2004.
I tillegg har TT mottatt minnegave fra Erik Hansens
etterlatte på kr. 1.550.
Støtte byggeprosjekt:
Det er mottatt testamentarisk gave på kr. 500.000 fra
Gunnar M. og Maria Th. Johnsen. Det er mottatt gave fra
Sparebank 1 Midt-Norge på kr. 50.000 og det er solgt
andelsbrev til Nye Jøldalshytta på kr. 45.000.
NOTE NR 2 STØTTE OG BIDRAG
Sum 819
FNF, drift og tiltak
202 Fra FRIFO/
		 Fylkesm..i Sør-Tr.lag
Til barne og ungdomsarb. 78 Fra Trondheim kommune
Friluftsmidler
30 Fra Sør-Trøndelag
		Fylkeskommune
Termoslapper
6 Kjeldsberg kaffebrenderi
Oppbygging av
flomskadde bruer
191 Statens landbruksforvaltn.
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Støtte til skole og barn		 80
Lek i friluft		 57
Barn og ungdom, Småjøtullan		 149
Kart og kompass		 5
Diverse		23

DNT/DN midler
DNT/KKD 2003
DNT/FRIFOND
DNT

NOTE NR 3 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består av følgende poster:
2004
2003
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjon
Andre lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Godtgjørelser
Lønn
Annen godtgjørelse

5.163.788

4.851.401

681.215

619.628

81.585

81.506

654.562

606.164

6.581.150

6.158.699

daglig leder

styret

408.852
18.625

0
0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 utgjør kr. 37.198.

		 Budsjett Regnskap
		2005

2004

Note NB3 NR3 hyttene

Sum

5388

5007

Lønn og sos.kostn.		

3681

3585

Inventar og utstyr		

190

183

Brannvern, vedl.h., MOP		

350

179

Forsikring		162

156

Lys, varme og renhold		

448

431

Reise og frakt		

353

339

Kontorhold		20

14

Telefon og porto		

55

47

Annet		79

73

Rønningen		50		
				

Note NR4 NB4		 Budsjett 2005		Regnskap 2004			
Info og markedsføring
ann. Innt
kostnad
ann. Innt
kostnad
Sum
170
1001
196
1124
Årbok		 350
25
316
104 turer			
4
193		
Vinter GLEDE		
30		
1			
Sommer GLEDE		
80
16
65			
Fjell GLEDE		
150
114
128			
Barnas Tur GLEDE		
30
5
15			
Turer for folk flest		
50
10
42			
Turprogram VETT		
5					
Planleggingskart		
18					
Brosjyre		
14		
61			
Medlemsk/abonem		
69		
78			
Annet, annonsering, markedsf.		
205
22
225
Diverse annet infoverdi

NOTE NR 5 AVSKRIVNINGER
Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 70.000.
NOTE 6 BARNE OG UNGDOMSARBEID
Barn og unge har vært og er et satsningsområde for TT og har gjennom Barnas Turlag, barnefamilier og
TTs Ungdomsgruppe satset på denne gruppen spesielt.

NOTE NR 7 BYGNINGER
Bokført verdi
Nybygg
01.01.04		
Sandgata 30
Dindalshytta
Fiskåhøgda
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta
Kjølihytta
Nedalshytta
Nøstebu
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Remslistuggu
Schulzhytta
Storerikvollen
Trollheimshytta
Vekvesætra
Helgetunholtsætra
Bru Gml.sæterdalen

Nedskriving
off. støtte

Nedskriving
Avskriving Bokført verdi
Gaver		
31.12.04

425993				
70000
355993
29055					29055
18000					18000
302520					302520
18000					18000
321374
1727604		 595000		1453978
202067					202067
462081
74603				536684
0					0
0					0
136188					136188
111850					111850
26005					26005
806763					
806763
282949					282949
4932					4932
10291
2573				12864
51238					
51238
3209306

1804780		 595000

70000

4349086

De største prosjektene det er brukt penger på i 2004 er:
Nedalshytta
kr.
75.000 nytt kjøkken selvhushold
Jøldalshytta
kr. 1.727.000 utvidelse av hytta
Byggeprosjektene er holdt innefor de beregnede kostnadsrammene.
NOTE NR 8 VARELAGER
Varelager; varelageret er vurdert til minste kostpris.
NOTE NR 9 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig medlemsfond og kasse Bundne midler utgjør:
skattetrekksmidler kr. 167.017.
NOTE 10 EGENKAPITAL
Endring av egenkapital				
Kapitalkonto
Fond for livsvarige
		medlemmer
		

Eiendoms-fond

Sum

Inngående balanse 1.1.04
4 332 861
299 225
718 232
5 350 318
Nye livsvarige medlemmer 2004		
38 700			
38 700
Overskudd 2004
717 804				
717 804
				
Utgående balanse 31.12.04
5 050 665
337 925
718 232
6 106 822
				
KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 2004
2004 har vært et godt år for Trondhjems Turistforening. Det har vært en liten økning i antall overnattingsgjester på TTs hytter,
og medlemstallet ser ut til å ha flata ut på rundt 15.000 medlemmer. Våre lokaler i Sandgata er stadig i utvikling og har fått et
godt fundament som informasjons- og aktivitetssenter. TTs kommunikasjon og informasjonsflyt har stadig utviklet seg og må
kunne sies har vært en suksess også i 2004. Dette og flere andre gode grunner har gjort til at 2004 har vært et godt år for TT.
Styret ønsker å styrke og bygge opp egenkapitalen i foreningen etter flere år med store investeringer. Overskuddet settes derfor av til senere vedlikehold, ombygging, nybygg eller andre nødvendige investeringer som skal tjene våre medlemmer.
BUDSJETTFORUTSETNINGER 2005
Det er lagt inn en svært moderat prisstigning for 2005, tilnærmingsvis DNTs anbefaling. Vi forventer å opprettholde besøksog overnattingstallet på hyttene.Medlemskontingenten følger i hovedsak DNTs anbefaling som tilsier en størst mulig likhet
over hele landet. Det er lagt inn en medlemsvekst på 2% i 2005. Vi ønsker fortsatt å prioritere innsatsen på brannvern og vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige krav og et etterlengtet behov og har derfor i 2005 økt denne posten med
nærmere 50%.
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Note NB3 NR3 TT-Brygga

Sum

4603

4483

3 Æresbevisninger:

Lønn, sos.kostn. og AFP		

3001

2798

Revisor og regnskap		

140

135

Inventar og utstyr		

85

82

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.

Brannvern, vedl.h., MOP		

35

33

4 Foreningens ledelse:

Forsikring		20

68

Lys, varme og renhold		

165

159

Reise, opphold, frakt		

170

173

Kontorhold		466

448

Telefon og porto		

171

164

Annet		350

423

8. Lover for Trondhjems Turistforening
(Sist endret på generalforsamlinga 5. mai 2003)
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
2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemmer:
a) Årsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer
Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har
betalt sin kontingent innen 31. desember.
Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte
medlemsgrupper.
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.

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.
Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift.
RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer.
Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets
medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året.

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 gis styret mandat til:
• å øke kontingenten i forhold til konsumprisindeks
avrundet oppover til nærmeste femkrone.
• Å regulere kontingenten parallelt med kontingentutviklingen i DNT hvis det anses nødvendig
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

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.

9. Bilag til årsberetningen
9.1 Hjørdis og Olav Klingenbergs gave
Av regnskapet for 2004 framgår det at legatets formue pr
31.12.04 var kr. 5.633.942,-. Pr. 31.12.03 var formuen
5.307.701,-.

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.

Økningen i formuen skyldes kursendringer på verdipapirer,
samt aksjeutbytte og renteavkastning.

Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig

Legatets midler er plassert h.h.v. i bank, aksjer og grunnfondsbevis.
Fra legatets midler er ytet et tilskudd stort kr. 15.000,- til
foreningen.

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

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.

I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens
stemme avgjørende.

Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag
for samtlige valg unntatt valgkomite.

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

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
uttrer det ene. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges
inntil to ganger slik at maksimal funksjonstid blir 6 år.

Legatstyret består av Trond Ekker som formann, med
Karl H. Brox, Ivar Sollie og Randi Wiggen som styremedlemmer.

5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 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.
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Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig
flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt
i paragrafene 8 og 9.

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

Etter legatets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning. Det arbeides kontinuerlig med alternative
plasseringer.

Trondheim den 9. februar 2005
Trond Ekker
sign

Karl H. Brox
sign

Ivar Sollie
sign

Randi Wiggen
sign

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 2004.
Beholdning pr. 1.1 2004
Renter 2004

kr. 506.834,08
”
7.854,00
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Beholdning pr. 31.12.2004

kr. 514.688,08

Trondheim, 1. febr 2005
Randi Wiggen
leder TTU

Sven Kolstad
formann TT

Øyvind Grønning
rådsmedlem TT

9.3 FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
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.
TT har ikke søkt midler fra fondet i 2004.
9.4 PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter som kommer fra royalties fra
salg av ”Fjellflora,” utarbeidet og gitt TT av Olav
Gjærevoll og Reidar Jørgensen.
ÅRSBERETNING 2004
Publikasjonsfondet har avholdt ett styremøte i perioden.
Fondsstyret har i 2004 bevilget kr. 20.000 til Barnas Turlag
til innkjøp av turutstyr til bruk under arrangement for barn.
Fondsstyret har også bevilget kr. 20.000 til innkjøp av
videoprojektor som skal benyttes i bl.a. markedsføring av
TTs tilbud for å fremme fjellvandreres og publikums interesse for fjellet.
Fondsstyret drøftet fondets disponible midler og plassering
av disse for å bedre gevinsten eventuelt å se flere fond
under ett for om mulig å øke gevinsten.
For TT skal fondene ses på som uavhengige enheter.
Fondsstyret understreker viktigheten av at det hvert år
gjennomføres formelle valg etter § 3 i vedtektene.
Fondsstyret vil at det hvert år settes opp revidert regnskap
for fondet.
Randi Wiggen

288

Torbjørn Falkanger

Ivar Solli

Regnskap 2004		
Innvilgede søknader 2004
Videoprojektor til TT Brygga
Barnas Turlag div utstyr
Utbetaling av tilskudd
gitt i 2004
Gebyr
Renteinntekter fra grunnfond
Renteinntekter fra driftsfond

inntekter

utgifter

20.000
20.000
kr.		 5.532,00
kr.		19,00
kr. 4.168,00
kr 1.063,00

Sum

kr

5.231,00

”Underskudd”

kr.

320,00

5.551,00

Balanse 2004
		
1/1
endring
31/12
Grunnfond
kr. 268.914,53 4.168,00 273.082,53
Driftsfond
kr. 70.948,13 - 4.488,00 66.460,13
Sum beholdning kr. 339.862,66 -

320,00 339.542,66

Rest innvilget i 2004 til utbetaling i 2005		 - 34.468,00
Royalities/inntekter 2004 inn på konto i 2005
213,71
Saldo etter restutbetaling og inntekter fra 2004 273.082,53
Til disposisjon i 2005			 32.205,84
Sum				305.288,37
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.
KnuBa 1. februar 2005

