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formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz
Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde fått virke
forTT.
I 1985 flyttel Havig tilbake til Trondheim, og gjenopptok sine vandringer i både
Sylene, Trollheimen og andre trønderske fjell. Han anskaffet seg hytte i Lierne, og tilbrakte som pensjonist mye lid også der, både sammen med sin kone og etter hennes
bortgang.
Havig var et ineget behaglig menneske å være sammen med. Han var kunnskapsrik på
mange felter og en meget interessant samtalepartner. Hans lune humor og gode humør
skal heller ikke glemmes. Denne gode egenskapen beholdt han også i sine siste år da
livet nok gikk ham en del imot med alvorlig sykdom i den nærmeste familien og i tillegg også egen sviklende helse.
Johs. B. Havig var en god mann for Trondhjems Turistforening, og et menneske alle
som kjente ham salte stor pris på, også de som tilhørte hans mer perifere bekjentskapskrets,
Karl H. Brox
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FORENINGEN

1967 Astrid Olsen
1996 Roar Nålsund

VÅRE HEDREDE
ÆRESMEDLEMMER:
1907 Cari Schulz
1920 Axel Sommerfeldt
1922 Olaf Grilstad
1924 Cecil Wdm. Slingsby
1935 Fridthjov Brun
1935 Ludvig Sivertsen
1947 Roar Tønseth sen.

INNBUDTE yVSVARIGE MEDLEMMER:
1953 Arne Falkanger
1957 Reidar Jørgensen
1967 Magne Asbj, Haave
1967 Eivind Kierulf
1975 Astrid Olsen
1977 Rolf Høyem
1987 Frants-G, Mørch

1920 Jørgen B. Lysholm
1927 Effe Magnusson
1957 Halvard Lilleevjen
1957 Modolf Moen
1962 Ragnhild Næssmo
1962 Asbjøm Clausen

INNEHAVERE AV HEDERSTEGN: REINROSA MED GULL EIKEKRANS.
1927 Anne Aae
1935 Ludvig Sivertsen
1939 Olav Jensen
1947 Anders R Stordalsvold
1947 Thor Tharum
1947 Hilmar Nilsen
1947 Roar Tønseth
1947 Ragnhild Lien
1949 Astri Mittet Angermann
1953 Arne Falkanger
1954 Edvard Løchen
1954 Andreas Backer
1957 Finn Kleven
1957 Eriing 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 Krisfiansen
1962 Per Vinje
1962 Helge Foss
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1996 Sven Kolstad

1967 Magna Kjelland
1967 Bjarne Eriksen
1969 Rolf Høyem
1970 Magnhild Lereggen
1970 Tor Johansen
1974 Fritz Christensen
1976 Toralf Lyng
,1978 Franck Rindal
1979 Erik Hansen
1980 Frants-G. Mørch
1984 Gustav Lien
1984 Teodor Brandfjell
1985 Ann M, Bergquist
1987 Jorun Svingen
1987 Ingvild Flåteplass
1987 Thor Risan
1987 Toralv Aune
1987 Ivar Maske
1987 Per A. Strickert
1987 Claus Helberg
1988 Kari H.Brox
1990 Johan Bolme
1991 Ki-istine Furan
1993 Jorun Thomasgård
1994 Olav Gjærevoll
1994 Anne Britt Wavold

Livsvarige
Hovedmedlemmer
Husstandsmedlemmer
Juniormedlemmer
Medlemmer over 67 år

I962 Th. Solem
1962 Per Hilmo
1967 Svein Grøtte
,_ 1979 Nils M, Vaagland
1982 Inga Stokke
1985 Johan Bolme

1997
488
6.143
2,660
775
647
10.703

1996
495
6,014
2.689
844
606
10.648

1995
506
6,000
2-719
941
575
10,741

1994
510
5.837
2,600
1.223
537
10.707

MEDLEMSKONTINGEN T1997:,
Hovedmedlem
310,Husstandsmedlem
125,Junior
165,Honnør
[75,Livsvarig medlemsskap 4.650,TILUTSVALGTE elter generalforsamlinga 1996
STYRET:
Formann Erik-M. Braathen, nestformann Randi Wiggen, Jan Hofstad, Eva
Krisfiansen, Jan Fredrik Kvendbø, Ragnvald Larsen, Maria Sand, og Kristian Tøndel.
ARBEIDSUTVALG:
Erik-M, Braathen, Jan Fredrik Kvendbø, Randi Wiggen.
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RADET:
Ordfører Sverre R. Kirksæther, Kari H, Brox, Fritz Christensen, Alf Gunnes, Erik
Hansen, Gustav Lien, Ivar Maske, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar Sollie, Jorun
Svingen, Tore Tønseth.

EIENDOMSFORVALTNING:
Trond Ekker og Terje Skjønhals.

LOVENDRINQSKOMITEEN:
Erik-Martin Braathen, Sverre Kirksæther, Kristen Mo.

DESISORER:
Roar Rønning og Ivar SolUe.

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE:

REVISOR:

Anne Karin Braathen, Anne Eilertsen (sekr,), Reidun Okkenhaug, Anne Britt Wavold,
Randi Wiggen,

Magne Flack.

NATURVERN-, RUTE- OG KARTKOMITE (NRK):

TILSYN - KOMITEER

- UTVALG -

VERTINNER

TILSYN:
Dindalshytta
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshylla
Kjølihytta
Nedalshytta
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
Slorerikvollen
Trollheimshytta
Væktarhaugen

Leder Erik Stabell, Jan Hofstad, Ragnvald Larsen, Nils Røv. ruteinspektører ved behov,

PR-KOMITE:
Liv Grimsmo
Eriing Ishol
Harald Græsli
Toralf Aune
Klaus Reitan
Arvid Aas
Ola Røtvei
Ola L, Aune
Georg Trondseth
Thor Risan
Morten Halgunset
Kristine Furan

Unni Bakke, Knut Bålstad (sekr), Ragnvald Larsen, Roar Nålsund, Maria Sand,
Ingeborg Aar.

RUTEINSPEKTØR:
Sylan;
Trollheimen;

Tore Kværnmo og Kjell Arne Brandfjell
Arne Vaslag

STRATEGIKOMITE
Torgeir Gunleiksrud, Maria Sand, Kristian Tøndel,

TURKOMITE:
Leder Eva Kristiansen. Jan Hofstad, Ivar Maske, Reidun Okkenhaug, Kari Sellgren,
Lillian Svingen (sekr), Ola Magne Sæther, Sissel Waagbø.

BRANNVERNKOMITE:
Leder;
Sylan:
Trollheimen;

Sven Kolstad
Bengt Ødegård
Frank Indergård

UTSTYRSKOMITÉ:
Leder Randi Wiggen, Anne Eilertsen (sekr), Jorun Moum, vertinne(r) v/behov.

VALGKOMITE:
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BYGGEKOMITÉ:

Leder Sissel Waagbø, Trond Gilde, Ragnvald Larsen {styrets repr.).

Leder Jan Fredrik Kvendbø, Torgeir Gunleiksrud (sekr), Erik Stabell, Kristian
Tøndel, Arne Vaslag, Randi Wiggen (utstyrskomiteens repr), Erik-M. Braathen innkalles til møtene.

ÅRBOKKOMITÉ:
Redaktører Per Chrisfiansen, Reidar Dahl, Maria Sand, Mari Lise Sjong, Erik Stabell.
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ANDRE UTVALG
FORBUNDET DNT:

FALKANGERS FOND:
Leder Erik-M. Braathen, Jannie Bech Speriing (TTUs repr.), Jorun Svingen.

Barne- og familieutvalget:
Landsstyret:
y^_
Miljøoppfølgingsprogrammet:
styringsgruppa '
arb.gr. betj. hytier
Naturvernkomitéen:
Økonomikomiteen:

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder Trond Ekker, Kari H. Brox, Ivar Sollie,

PUBLIKASJONSFONDET:
Leder Jorun Moum, Torbjørn Falkanger, Ivar Sollie, Maria Sand (styrets repr.).

SYLANGRUPPA:
Knut Bålstad, Torgeir Gunleiksrud (varamedlem),

Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Jan Fredrik Kvendbø
Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Erik-M. Braathen

*

TYDALBÅTRUTE:
Kristine Furan, Gustav Lien (varamedlem).

VERTINNER:
Disse har fungert som vertinner i 1997;
Nedalshytta
Anne Karin Voldmo
Slorerikvollen
Sigrid Gulbransen og Mari Mæhlen
Schulzhytta
Gunvor og Mons Flønes
Gjevilvasshytta
Kari Mjøen Såstad og Elsa Smith
Jøldalshytta
Inga Flatmo
Trollheimshytta
Sigrid Nerbu

ADMINISTRASJON:
Foreningens daglige drift har i 1997 vært ivaretatt av administrasjonen med Torgeir
Gunleiksrud som daglig leder, nestleder/regnskapsfører Knut Bålstad, sekretær Anne
M. Eilertsen og 1. kontorfullmektig Lillian Svingen.
Fram til november 1997 har sivilarbeider Antoine Nicolas Toun-enc vært engasjert i
administrasjonen.
Hovedoppgaven for administrasjonen har vært arbeidet med tilrettelegging av den
daglige driften av hylteparken samt telefonservice og kundeekspedering på kontoret i
Ravnkloa.
Oppgavene med drift av hyttene har omfattet:
• økonomisk og praktisk driftsplanlegging
• vareinnkjøp og transport til hyttene
• filsetfing og avlønning av deltidsansatte til de betjente hyttene
• økonomisk oppfølging og kontroll
• kontakt med offentlige myndigheter
• markedsføring og salgsarbeid
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Randi Wiggen
Erik-M. Braathen

DNT-U:
Landsstyret:
Natur værnut valget;

Are Løseth
Ragnvald Larsen

MØTER:
GENERALFORSAMLING:
Den 110. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i Kunsfinduslrimuseet den 12. mai
i 997 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 gir og at sakspapirene har værl utlagt på foreningens kontor
fra samme dag.
Braathen foreslo Ivar Maske og Sven Kolstad til a skrive under protokollen. Arne
Vaslag, Magne Krosby og Kristen Mo som tellekorps og Gustav Lien til møteleder
ingen andre forslag kom, og disse ble valgt. Torgeir Gunleiksrud og Knut Bålstad ble
referenter,
Braathen overiot så ordet til møteleder, Gustav Lien. Lien opplyste at det var 39 stemmeberettigede i salen og en ulen stemmerett.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga behandler.
SAK 1: ÅRSBERETNING FOR FOREGÅENDE ÅR
Møteleder gikk gjennom årsberetninga punkt for punkt.
Møteleder opplyste at årsbereminga er behandlet av rådet som anbefalte den godkjent
av generalforsamlinga.
Årsberetninga ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga.
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SAK 2: REVIDERT OG DESIDERT REGNSKAP FOR FOREGÅENDE
KALENDERÅR
Knut Bålstad presenterte balansen og resultatregnskapet for 1996 og åpnet for spørsmål fra salen. Etter noen utfyllende kommentarer og spørsmål leste revisor opp sin
beretning og møteleder leste opp desisorenes beretning. Møteleder opplyste også at
rådet har behandlet regnskapet og anbefalt det godkjent av generalforsamlinga.
Regnskapet for 1996 ble enstemmig vedtatt.
SAK 3: BUDSJETT FOR ÅRET
Torgeir Gunleiksrud presenterte budsjettet for 1997 og åpnet for spørsmål fra salen.
Etter utfyllende kommentarer opplyste møteleder at budsjettet er behandlet av rådet
som anbefalte del godkjent av genralforsamlinga.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlinga.
Møteleder gjorde oppmerksom på styrets foreløpige budsjett for 1998,
SAK 4: VALG
Valgkomiteens leder, Sissel Waagbø, fikk ordet og sa at alle som var på valg har blilt
spurt om de kunne tenke seg å ta gjenvalg. Waagbø gjorde videre oppmerksom på at
komiteen sto fritt til å innstille personer som sa seg villig til å ta gjenvalg og gikk
gjennom de kriteriene som er lagt til grunn for komiteens innstilling, Reidun
Okkenhaug og Erik Stabell ønsket ikke gjenvalg i styret. Waagbø leste så opp komiteens innstilling.
gjenvalg 2 år
Jan Fredrik Kvendbø
b) styremedlemmer
Randi Wiggen
gjenvalg 2 år
Jan Hofstad
2 år
iiy
Ragnvald Larsen
ny
2 år
Sven-e Kirksæther
Gustav Lien
Ivar Maske
Alf Gunnes
Nils Flå går ul av rådet.

c) rådsmedlemmer

d) lønnet revisor

Magne Flack

e) kritiske revisorer (desisorer)
Roar Rønning
Ivar Sollie

128

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
"y

3 år
3 år
3 år
3 år

gjenvalg

1 år

gjenvalg
gjenvalg

1 år
1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag og valgkomiteens forslag ble enstemmig valgl.
f) Fra slyret kom følgende innstilling til ny valgkomite;
leder
Sissel Waagbø
gjenvalg 1 år
^^ Trond Gilde
gjenvalg 1 år
Det siste medlemmet blir oppnevnt etter styrets konstituering.
Det var ikke kommet inn andre forslag og valgkomiteen ble enstemmig valgt,
SAK 5: FASTSETTING AV KONTINGENT FOR ARSBETALENDE OG
LIVSVARIGE MEDLEMMER
Styrets forslag til kontingentsatser 998:
Hovedmedlem
325,15,-økn. fra 1997
Husstandsmedlem
150,25,-økn, fra 1997
Honnørmedlem, fom. 67 år
180,5,- økn. fra 1997
Ungdomsmedlem, tom, 25 år
165,samme som 1997
Livsvarig medlem
4.875,15 x hovedmedlemskontingenten
Barnemedlemskap, 0 - lom. 14 år
40,ny
Den forholdsvis store økningen av husstandsmedlemskontingenten er en oppfølging
av det generalforsamlinga vedtok i 1996, Der ble det bestemt at husslandsmedlemskapel skulle bringes opp mot 50% av hovedmedlemskapskontingenten i løpet av 3-4
år.
Barnemedlemskapet blir bare aktuelt hvis Landsmøtet i DNT bestemmer å gå inn for
dette.
Kontingentsatsene ble enstemmig vedtatt.
SAK 6: FORSLAG FRA STYRET
Braathen fikk ordet og referert til generalforsamlinga i 1996 hvor styret fikk i oppgave å se på valgrutinene til TT. Styret reviderte samtidig hele lovverket til TT,
Lovendringen har værl behandlet av styret ved flere anledninger og av rådet,
Braathen gikk gjennom hver paragraf og kommenterte de endringene som styret har
foreslått.
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål for hver paragraf, og der det framkom endringforslag, ble det prøvevotert over disse. Del ble framsatt endringsforslag som ble
tatt til følge for paragraf 1, 4 og 9.
Med de endringsforslagene som ble lall til følge ble lovforslaget vedtatt med 31 stemmer for og 1 stemme mot.
Styrets forslag til ny instruks for desisorene og valgkomiteen ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.
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Under diskusjonen om paragraf 5 ble del reist kritikk over at valgkomiteens forslag i
år ikke var utlagt på kontoret sammen med øvrige generalforsamlingsdokumenter.
Braathen beklaget al delle ikke var gjort.
SAK 7: FORSLAG FRA MEDLEMMER
Ingen forslag var kommet inn,

'

Braathen takket de som gikk ut av slyret i TT og overrakte blomster lil disse (Nils Flå
som gikk ut av rådet var ikke lil slede).
Møtet ble hevet kl. 22,15
Etter mølel var del sosial sammenkomst med kaffe og kaker. Under kaffen opplyste
Braathen at styret ville innkale til medlemsmøte eller DNTs Landsmøte for å orientere om utfallet av organisasjonssaken i DNT,

ITÅDSMØTER:
Det er avholdt 4 rådsmøter På flere av møtene har revisjonen av TTs lover vært en av
hovedsakene. Rådet har også hall en grundig gjennomgang av styrets strategiplan,
som vil bli present^fl på kommende generalforsamling.
På det første rådsmøte etter generalforsamlingen konstituerte Rådet seg i henhold til
de reviderte lovene med Sverre Kirksæther som ordfører.

LANDSMØTE:
DNTs Landsmøte 1997 ble holdt i Meråker 13. til 15. juni. Fra TT deltok Randi
Wiggen, Eva Kristiansen, Jan Fredrik Kvendbø, Reidun Okkenhaug, Maria Sand,
Erik Stabell, Kristian Tøndel, Jan Hofstad, Ragnvald Larsen, Torgeir Gunleiksrud og
Knut Bålstad. I tillegg deltok Erik-M. Braathen som representant for landsstyret.

TRAFIKKEN I FJELLET:
Sven Kolstad
sign

Ivar Maske
sign

AU/STYREMØTER:
AU har halt som hovedoppgave å forberede saker til styremøtene. Det er avholdt AUmøter en uke i forkant av hvert av de ordinære styremøtene. Det er avholdt styremøter ca, en gang pr måned. I tillegg har styret hatt 2 ekstraordinære møter.
Styret har behandlet 46 ordinære saker og en rekke referatsaker. El av styremøtene ble
avholdt som helgemøte, kombinert med sesongavslutning på Nordpå fjellstue.
Viktige saker for styret i 1997 har vært strategi- og langtidsplanlegging, budsjettarbeid, regnskapsoppfølging og oppfølging av daglig drift og større byggesaker.
Av spesielle saker styret har arbeidet med i 1997 nevnes:
• fullføre arbeidet med slralegiplanen «Friluftsliv er glede» - med TT mol år 2000
• organisasjonssaken i DNT, herunder også spørsmålet om TTs tilknytning til
DNTs sentrale medlemsarkiv
• brannberedskap på de betjente hyttene
• revisjon av foreningens lover
• flere viktige naturvernsaker
• planlegging av satsing på barne- og familieaktivileter
• beredskapsplan for økt besøk på TTs hytter
• videreutvikling av egen organisasjon
Enkelte av disse sakene er så omfattende at de må videreføres inn i 1998.
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TT hadde i 1997 en betydelig økning i besøket på de betjente hyttene i forhold til
1996. (Se statistikk bak i årsberetningen,)
Besøket på de betjente hyttene i påska ble noe lavere enn i 1997, men med det dåriigste påskeværel på 20 år i selve påskedagene var dette et resultat vi måtle regne med.
Og når vinteren forøvrig var svært spesiell med ekstremt mye snø og vind, var utgangspunktet før sommersesongen ikke det beste. Men med en ekstremt god sommersesong med strålende vær i fjellet og god markedsføring fikk vi slor tilstrømning
til våre hytier gjennom hele sommersesongen. Spesiell slor var økningen av besøket i
Trollheimen og i følge hytteprotokollene var det svært mange østlendinger blant gjestene. For sommersesongen ble økningen klart størst i Trollheimen (31 % økning i forhold til 1996), men også hyttene i Sylan hadde betydelig trafikkøkning (14 %) og dette er spesielt gledelig siden statistikken fra svensk side i Sylan viser betydelig nedgang i trafikken.
For TT gir sommersesongen 13 % høyere overnattingstall en del tidligere rekordåret
1993. Samlet for 1997 får vi en økning på 18 % i forhold lil 1996 og en økning på 2
% i forhold fil 1993-se,songen,
Når det gjelder besøket på de selvbetjente hyUene har dette ikke utviklet seg like positivt
i 1997 i forhold lil fjoråret. Tallene viser 1 % nedgang sammenlignet med fjoråret, og
selv om vi tar hensyn lil at Væktarhaugen ble avviklet som selvbetjeningshytte 1. september 1997 viser tallene at vi ikke har hatt trafikkvekst på TTs betjente hyller.
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VIRKSOMHETEN I FJELLET:
NYBYGG OG VEDLIKEHOLD
Generelt
1997 har gitt byggekomiteen nye interessante utfordringer Av større prosjekte/bør
spesielt nevnes torvlegging av hovedbygget på Jøldalshytta og nye tilbygget på
Trollheimshytta. På Trollheimshytta ble 200m_ torv lagl i løpet av ei fin septemberhelg lakket være en formidabel dugnadsinnsats.
Arbeidet med brannsikring av hyttene fortsetter Delte arbeidet skulle vært sluttført i
1997, men vil strekke seg inn i 1998. For øvrig arbeider byggekomiteen med en bygge- og vedhkeholdsplan som omfatter alle våre hyller Denne planen er ment å være
rullerende og skal til enhver tid vise foreningens aktuelle bygge- og vedlikeholdsbehov. Planen blir forhåpentligvis også et godt styringsredskap i forbindelse med budsjettarbeidet.

TROLLHEIMEN
Gjevilvasshylla
Vannlekkasjen gjennom taket på kjøkkenet er utbedret. Vertinnas boforhold er forbedret ved al noe av oppholdsrommet for personalet er tillagt vertinnas soverom slik at
hun nå har både soverom og et mindre oppholdsrom til disposisjon. Skistallen ved enden av hytta er ryddet og tilrettelagt for 75 par ski. For øvrig har en lenge tiltrengt
opprydding rundt hylla kommet i gang, Vanninntaket er inngjerdet og dermed brukbart sikret mot forurensing fra beitedyr. Noe sikringsarbeid gjenstår ved selve vanninntaket. Til tross for disse forebyggende tiltakene frykter vi at innstallasjon av desinfeksjonsanlegg må til for å tilfredstille myndighetenes krav lil drikkevannskvalitet.
I forbindelse med ei fin dugnadshelg i juni ble TTs naust ved Gjevilvatnet «reddet».
Naustet var i elendig forfatning, men fremstår nå i brukbar stand og med ytterligere
noe innsats vil TT kunne ha naust i mange år fremover.
TroUheimshytta
Torvlegginga av tilbygget på hytta var en stor utfordring, men takket være stor dugnadsinnsats og et godt forarbeid ble stikking og legging av torva utført i løpet av ei
helg. Tilsynet og byggekomiteen er optimister og håper på samme innsats til neste
sommer når torvlegging av hovedhytta står for tur Foruten en del planarbeid i forbindelse med avsllningsarbeidene for tilbygget er det i løpet av sommeren utført en god
del alminnelig vedlikeholdsarbeid.
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Jøldalshytta
Nytt kjøkken ble tatt i bruk ved hytta lil påska 1997, Etter at kjøkkenet nå har vært i
drift en påske- og sommersesong synes kjøkkent å fungere godl etter enkelte endringer og tilpasninger^f^oe etterflikk gjenstår, men vil bli utført i løpet av sommeren
1998, Gauldalsregionen kjøtt- og næringsmiddelkontroll har vært på befaring og har
kun mindre merknader som må utføres før endelig godkjenning gis. Det viktigste
punktet går på at kjølekapasiieten må økes. Dette vil bli ordnet før sommersesongen
starter.
I lang tid har det vært ønskelig å få erstattet eiernittaket på hovedhytta med torvtak.
Dette ble gjennomført sist sommer, og hylla fremstår nå mer i pakt med sitt opprinnelige utseende. Selve torvlegginga var planlagt som dugnadsarbeid og snekker-Aaktekkingsarbeide var bortsatt hos entreprenør. Tidsnød gjorde at vi etter hvert måtte la entreprenøren også ta denne delen av jobben. Arbeidet ble gjennomført av Langklopp
og Halgunset Bygg AS, Rennbu, Sluttsummen vil ligge på ca. 240.000 kroner. Av dette har Kulturdepartemente gitt tilsagn om støtte fra de såkalte spillemidlene på 88,000
kroner.
Det ble i 1997 giti tillatelse til prøvedrift av mikrokraftverket på Jøldalshytta,
Orkelsjøhytta. Dindalshytta og Nøstebu
Fjellsportgruppa er engasjert og gjør en god innsats med vedlikeholdet på
Dindalshytta. Det er ellers ikke foretatt større utbygging eller vedlikeholdsarbeider
ved de andre hyttene.

SYLAN

•"•"•'•'•

StorerikvoUen
Den gamle sovesalen har nå i sin helhet fått ny bordkledning. Det er for øvrig utført el
betydelig vedlikeholdsarbeid i løpel av sommeren som blant annet omfatter utskifting
av takrenner og nedløpsrør, nye takbeslag, takutbedringer mm. Husene på
Slorerikvollen er i bra stand og godt vedlikeholdt, men tilsyn og vertinne har signalisert al vi står foran flere store bygge- og rehabiliteringsoppgaver som bl.a, nyll kjøkken, forsterkning av gulv i peisestua, flytting av utedo mm. Dette er oppgaver som vil
bli drøftet i byggekomiteen.
Nedalshytta
Ved hytta er det utført en god del vanlig vedlikeholdsarbeider Rent bygningsmessig
fremstår Nedalshytta i god stand. Mye kan imidlertid gjøres for å gi hytta et triveligere utseende både ute og inne. Hyttas store areal, særiig den delvis ubenyttede kjelleretasjen, kan bearbeides rent planmessig slik al hytta på sikl kan fremstå mer hensikts-
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messig med tanke på den praktiske og økonomiske driften Dette er tanker som har
fremkommet i flere sammenhenger og styret har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som
skal vurdere disse problemstillingene og forsøke å fange helheten i Nedalshyltas bygnings- og driftsmessige problemer.
Schulzhytta, Ramsjøhytta, Græslihytta og Kjølihytta.
Det er ikke foretatt støn-e vedlikeholds- eller bygnigsarbeider på disse hyttene i år.
Hyttene er i noe forskjellig forfatning, men stort sett i god stand.

Sommermerking:
Det er utført vedlikeholdsarbeid påflereløyper. Sommermerkinga mellom Nordpå og
Græsli er remerket. Del er fortsatt behov for supplering av planker på deler av rutenettet, delle skal vi^røve å få til i 1998.
Det gjenstår en god del sommerarbeid med oppretting av staker og skill og justeringsarbeider på planklegginga i deler av Sylan, Tilgangen på arbeidskapasitet har begrenset innsatsen her.

KVARTERAVTALER

TROLLHEIMEN

Bårdsgården - Kårvatn
Kvarterene vedlikeholdes av eierne, og er alle i god stand.

Viinermerking:
Vintermerkinga omfatter kvisfing av løypene mellom Gjevilvasshytta Trollheimshytta - Jøldalshytta i påska. De kvista løypene er tegnet inn på et eget
«kviste-kart» som utgis av DNT.

Nordpå fjellstue, Haltdalen.
TT inngikk i februar 1997 en kvarteravtale med Nordpå fjellstue
Væktarhaugen ble høsten 1997 tatt ut av TTs hyttenen.
Det ble på slutten av 1997 inngått ny kvarlelavlale med Væktarstua i Stugudal.

UTSTYRSKOMITEEN
Komiteen har hatt 3 møter og 4 telefonmøter i 1997.
Hyttene fikk tildelt en sum elter en fordelingsnøkkel og innkjøp ble foretatt etter en
oppsatt prioriteringsliste.

VARDING OG MERKING AV RUTER
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Sommermerking:
Det har blitt gjennomført vedlikehold på store deler av rutenettet i Trollheimen

INFORMASJON
Som en viktig del av det generelle informasjons- og markedsføringsarbeidet har det
blitt satset spesielt på bedre synliggjøring av TT i mediebildet. Dette har vi lyktes
godt med i og med al TT har blitt eksponert i en rekke positive medieoppslag gjennom hele året. Dette gjelder både radioinnslag, presseinnslag og enkelte TV-innslag.
Enkelte av oppslagene har også kommet påriksdekkendemediekanaler.

SYLAN

ÅRBOKA:

Vintermerking:
Samtlige stakede løyper i Sylan, unntatt Græsli - Nordpå - Kjøli, er tegnet inn på
«kviste-kart» som utgis av DNT,
Vinterrutene ble kontrollert før vinterferien og påska og en hel del supplering med
kvist ble foretatt.
Diskusjonen om hvordan vi skal praktisere vintermerkinga i de vestre delene av Sylan
er av kapasitetsårsaker ikke avslutta

De siste års TT-årbøker har vært tema-årbøker hvor en har fokusert på et hovedtema.
Årboka for 1996 er en mer «vanlig» årbok med flere temaer. Her presenteres blant annet vinterturer i GJevilvassdalen, gårdsturisme i Storlidalen og kanotur på
Rørosvidda. Som kulturhistorisk tema presenterer Arne Espelund fakta fra vår eldste
jernindustri - i fjellet, og Øyvind Næss gir eksempler på fjellturer fra Halidalen/Ålenområdet i kulturminnenes rike. Kaare Kopreitan beskriver bakgrunnen for fredningen
av Innerdalen og Jan Fredrik Kvendbø gir en status for TTs hytter i fjellet.
TT arbeider aktivt for å legge forholdene bedre til rette for barn og barnefamilier
Artiklene om dette temaet i årboka gir konkrete tips om muligheter for fjellturer for
barn og en rekke praktiske råd om tjellturen for de minste. Særtrykk fra årboka vil
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være grunnlaget for en egen brosjyre «Med barna til fjells».
Vi takker alle som har bidratt til ei ny og spennende TT-årbok.
DNTs årbok «Levende vern»
Den Norske Turistforenings årbok for 1997 hadde «Levende vern» som tema,

FJELLPROGRAMMET:
Samtlige av TTs fellesturer er beskrevet i Fjellprogrammet for 1997 som ble distribuert til medlemmene i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening.
Turkomitéen har utarbeidet stoffet om lurene fil Fjellprogrammet, administrasjonen
har skaffet annonsene og sørget for trykkingen. Programmet, som ble trykket i 16,000
eksemplarer, ble distribuert lil de andre lokale turistforeningene som har administrasjon samt at det ble lagt ut til informasjon på en del sentrale steder i
Trondheimsområdet og på TTs hytter saml sendl til turistkontor i Midt-Norge og
Sverige. 11997 inneholdt Fjellprogrammet ca 30 fellesturer og turarrangement og 372
personer deltok på de aiTangerte turene.

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN:
Møte- og arrangementskomiteen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av
sammenkomster for fillitsvalgte og foreningens medlemmer. Hovedarrangementer i
1997 har værl førpåskemøtet og høstmøtet. På førpåskemøtet 18, mars var temaet
«Fra lillebror til bestemor - fra lune daler til kvasse finder» med lysbildeforedrag fra
turkomitéen, ungdomsgruppa og fjellsportgruppa. Høstmøtet ble arrangert 28. oktober hvor skredforsker Jan Otto Larsen holdt foredrag om snøskred,
17, mai ble det arrangert en sammenkomst på TT-kontoret mellom barne- og folketoget, TT deltok for andre gang i folketoget, et populært innslag og en fin måte å merkedsføre oss på.
En vellykket sesong for TT ble avsluttet med helgeseminar for styret, administrasjonen, verfinner og utvalgtefillitsmennpå Nordpå 21. - 23. november hvor vi også besøkte «gammelmatfesfivalen» på Brekken.

I
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ell. Brosjyrene «Med barna fil fjells» og «På fjelltur i Midt-Norge» er blitt trykt opp
og er megel godl mottatt. «På fjelltur i Midt-Norge» var et samarbeid mellom DNT
KNT NTT og TT og ble distribuert gjemmom Fjell og Vidde nr 4 til alle medlemmer
i hele landet.
y^.
Det er arbeidet fram en «tolal»-avtale med Trykkeriusel Skipnes for trykking av alle
TTs publikasjoner; inklusiv årbok og turprogram.
Særtrykk av årboka for 1995 «Ut i Marka», mrhåndbok for Trondheimsområdet, er
fortsatt en god salgsartikkel, Det er også i 1997 blitt presentert turforslag fra TT i
Adresseavisen fra mai til september. TTs «avisserie» er godt mottatt i Adresseavisen,
Arbeidet med strategiplan og omorganisering av egen organisasjonsstruktur har opptatt komiteen i store deler av 1997,

FELLESTURER
TURKOMITÉEN:
For turkomitéen i TT har det vært et nytt aktivt turår. Det har blitl arrangert 30 lurer
med til sammen 372 deltakere, hvorav 124 deltok på dagsturer. Foreninga har fortsatt
satsingen på tematurer, familieturer og nærmiljøturer i tillegg til de faste og innarbeidede lurene. Derav også sommerieiren for barn som i år talte hele 27 barn. Likeledes
samler nærturer i Bymarka mange deltakere. I forbindelse med markeringa av årets
Kulturminnestafett hadde Selbu Historielag en høytidlig markering ved kvernsteinbruddene på Høgfjellet på ruta mellom Schulzhytta og Hersjøen. TTs fellestur «Den
store Kvernfjellluren» hadde den glede å være på denne trivelige markeringa i et helt
fantastisk sommervær. Det fantastiske sommerværet bidro lil at mange av våre fellelurer flkk oppleve fjellet fra sin vakreste side. Spesielt morsomt var det også at turen
i Armfeldts fotspor startet med overnatting på Nordpå, der TT har inngått ny kvarteravtale. Årets utenlandstur gikk til Island og var fulltegnet lenge før fiistens utløp.
Forøvrig har det blitl avholdt informasjonsmøter for medlemmene i februar med presentasjon av årets turprogram, tiirledersamling og turdeltakerfest.
Høsten gikk stort sett med til planlegging av nesle års turer. Turene blir i tillegg lil turprogrammet også presentert på Bynyttsida i Adresseavisa og ved hjelp av annonsering.

PR-KOMITEEN:
TT deltok på Friluftsmessa i Nidarøhallen i april, mange frivillige deltok og messen
var godt besøkt, TT hadde stand på Nordre gate før åpninga av sommersesongen. TT
deltok som vanlig (2. året på rad) i Borgertoget 17, mai.
Komiteen arbeider konfinuerlig med utforming og forbedring av TTs brosjyrematri-
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NATURVERNARBEIDET:
TT har deltatt på arbeidsmøter i Selbu og Tydal om planlagt nasjonalpark i Roltdalen.
Vi har også gitt en omfattende høringsuttalelse om kategoriplassering for
Løddøljaoverføringen til Essansjøen i forhold til samla plan for vassdrag.

137

TrondhjemsTuristforening • Årbok 1997

^P^

^årsberetning 1997

Planene for omlegging av Forsvarets skyte- og øvingsvirksomhet i Sør-Norge kan bidra lil nedlegging av virksomheten i Hjerkinn skytefelt, TT avga sin høringsuttalelse
om saken i februar 1997 hvor vi la spesiell vekt på at Dovrefjellområdets store naturverdier må være med ved beslutninger om regionskytefelt for Øsfiandet.
«
TT er aktivt med i arbeidet som DNT har satl i gang for å utvikle et miljøoppfølgingsprogram for turistforeningenes egen virksomhet. Erik Stabell er med i styringsgruppa og Jan Fredrik Kvendbø i gruppa med ansvar for betjente hytter.
Del ble airangert et internt miljøvernkurs for tillitsvalgte i TT med innlegg fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling, miljøvernlederen i Oppdal kommune og representant fra NVE, Kurset konsentrerte seg om TTs virksomhet i Trollheimen,
Bestemmelser for verneområder, transport og motorferdsel var sentrale temaer i tillegg til miljøhensyn ved egen virksomhet generelt. Deltakere på kurset var tilsyn,
transportører, vertinner og representanter fra TTs styre og administrasjon.
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for verdifull hjelp i året som er gått. Uten denne store innsatsen, samt velviljen fra
grunneiere og fra alle våre samarbeidspartnere, ville ikke virksomheten værl så omfattende som årsmeldingen viser.
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RESULTATREGNSKAP 1997
DRIFTSINNTEKTER OG
DRIITSKOSTNADER
DRlFTSlNNIIiKTER:
Losjiiiiiilekler
Bevertning og kiosksalg
Med le m sko n 1 i ngen 1
Inntekler fellesturer, NRl
Andre drifisinnt.
Sum diiftsiiintekier, NBl
DRIFTSKOSTNADER;
Varekjøp, NR2, NB2
Uig, årboka
Lonn m.m,, NR3, NB3
Inventar og utstyr, NB4
Brannvern, NR4, NB5
Vedlikehold, NB6
Forsikringer, NR5
Brensel, slrøm, vask, NR6
Reiseuigifter/oppli, NR7
Transport
Utgifter fellesturer, NR8
Varding/sikkerhet, NR9, NB7
Kontingent tii DNT, NRIO
Markedsføring
Møte - og Arningementskomiteen
PR - komiteen
Knniorhold. NRll
Telefon/1'orio
Avskr,/iap på fordringer, NRl 2
Andredriflsute„NR13
Sumdriftsutsifier
DRIFTSRESULTAT
F1NANS1NNT/-K0STN,:
Renteinntekter
Renteuteifler
Ne 110 finansposter
EKSTR.ORD. INNT/-KOSTN,:
Gaver og bidrag, NRI4
Tippemidler, NRI5
Andre ekstraord, posler
Neito ekstraord. po.sicr
Resultat før årsoooai,disp
ÅRSOPPGJØRS DISPOSISJ,;
Til Eiendomsfond (tippem)
Til Eiendomsfond
Til kapitalkonto

Regnskap
1997

Regnskap
1996

Budsjett
1997

Budsjett
1998

Foreløpig
Budsjetl
1999

1,986.220
3,568,373
2,394.038
321.700
116.748
8.387.079

1,810,409
3,121,-563
2,314,304
156,554
108.167
7,510.997

1,870,000
3,240.000
2,430,000
155,000
105,000
7,800,000

2.050.000
3.490.000
2,500.000
300.000
155.000
8.495.000

2,200,000
3,700,000
2,650,000
300,000
160.000
9,010.000

1,417.897
254,903
3,703,167
110.686
82.951
91.610
117,535
374.296
202.513
111.958
259.888
51.436
669.652
34.818
9.751
87.121
217.734
156.070
33.578
145.160
8.132.724
254.355

1,235,519
320,881
3.515,042
149.525
21,978
92,320
85,132
302.444
178.422
102.457
144,748
49,304
610,700
72,327
16,085
85,400
290.766
142,966
24.473
163.242
7.603.731
- 92,734

1.100,000
260.000
3,750.000
120,000
150,000
100.000
85.000
320,000
130.000
120.000
155.000
100.000
700.000
50.000
10.000
100.000
290.000
140.000
0
120.000
7.800.000
0

1.160,000
250.000
3.962.000
300.000
130.000
140.000
90.000
320.000
160.000
110.000
300.000
100.000
720.000
50.000
10.000
100.000
300.000
150.000
0
140.000
8.492,000
3,000

1,400,000
250,000
4,100,000
300,000
130,000
140,000
100.000
370,000
200,000
110,000
300,000
100,000
720,000
50,000
10,000
130.000
300,000
150,000
10-000
140,000
9,010,000
0

81.608
583
81.025

114.167
1.5,071
99,096

100.000
2.000
98,000

80,000
5,000
75,000

80,000
5,000
75,000

35.000
230,000
4,257
269,257

96.400
0
15.257
111,657

60.000
0
0
60,000

60,000
0
0
60,000

60.000
0
0
60.000

604,637

118,019

158,000

138,000

135.000

230,000
200,000
174.637

NOTER TIL BALANSEN 1997
NBLI
Likvider innehol^^r bl.a. bandete konti på skattetrekk 176,000,- og Eiendomsfond på
528,000,-. Utover disse har vi bankkonto på 2.159.000,-, postkonto på 228 000 - og
kasse på 34.000,-".
NBL2
Varelager; redusering av kioskvarelagerel på kontoret og mindre innkjøp av varer til
hyttene på slulten av året forårsaker et mindre varelager totalt. Kioskvarene er vurderi
fil 50% av netto salgspris (110,000) og varelageret på hyttene er vurdert til 25% av
netto salgspris (30,000).
NBL3
Byggeprosjekter; pr 1.1.97 var 954,855, det er brukt 278.726,- på byggeprosjekter i
1997. Byggeprosjekter er nedskrevet mol Eiendomsfondet med 702.368,-, se NBL4,
Ny regnskapspraksis skal nå vise Eiendomsfondet like stort som bankinnskuddet på
Eiendomsfondet.
Byggeprosjekter 1.1.97
954.855,Nye prosjekter i 1997
-1-278.726,Nedskr mot Eiendomsfond
- 702,368,Byggeprosjekter 31,12.97
531.214,NBL4
Eiendomsfondet; det er etler styrets ønske foretatt en endring i føringen av
Eiendomsfondet slik at Eiendomsfondet i balansen og Eiendomsfondets bankkonto
viser Eiendomsfondets pålydende.
Eiendomsfondet 1, 1.97
800.000,Prosjekter
- 702,368,- nedskriving mol Eiendomsfondet
Tilførte midler fra tippem,
-F 230,000,Fra arsoppgj, disposisj,
-i- 200.000,Eiendomsfondet 31.12.97
527,632,-

KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 1997
Regnskapsåret 1997 ble etter en dåriig vinter og meget god sommer hyggelig lesning
for TT. 1997 var på mange måter med på å bryte grenser. Aldri har TT hatt så store
inntekter og utgifter, ftere hytter hadde rekordbesøk i sommer og TT var den eneste
store turistforeningen som beholdt et stabilt medlemstall. TTs drift med en så stor antall betjente hytter er kostbar, men de mange positive tilbakemeldinger som er kom-
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mel gjennom 1997 er med å forsvarer at lønnsutgiftene nærmer seg 50% av totale
driftsutgifter.

NOTER TIL REGNSKAPET 1997
NR I
Fellesturinntekter er mye større enn budsjettert etter et godt turår for TT og en vellykket utenlandstur til Island.
Fellesturutgifter må sees i sammenheng med fellesturinnteklene.
NR2
Varekjøpets merforbruk skyldes i hovedsak at større besøk på hyttene.
NR3
Lønn m.m. er samlet lønnsutgifter for adm., betjening, sivilarbeider og revisor. Adm.
utgjør kr. 1,286.000, og betjening kr 2.417.000.
NR4
Brannvern; budsjettposten ble ikke bukt opp fordi kapasiteten lil utvikling og forbedring av brannvernet på hyttene har ikke vært tilstrekkelig i et aktivt år. Det jobbes
kontinueriig med forbedringer for å dekke forskrifter og lovverk.
NR5
Bytte av forsikringsselskap, ulikt forsikringsår og kalenderår filsier svingninger når vi
har en regnskapføring etler kontantprinsippet.
NR6
Brensel, strøm, vask; også her er del svært variabelt når fakturaer kommer inn fra våre
leverandører og utgiftsføres. Strømprisene har steget det siste året, men det jobbes for
å få bedre avtaler med strømleverandørene. Det jobbes også for å få effektivisert renholdet på hyttene.
Brensel og strøm utgjorde 285.000,- og vask 89.000.
NR7
Reiseutgifter/opphold; det holdes fortsatt en stor aktivitet på landsplan for styre og
administrasjon. Flere er engasjert på landsomfattende aktiviteter enn tidligere.
Reiseutgifter for betjeningen er doblet fra 1996 til 1997 som bl.a, skyldes betjening
som kommer fra andre kanter enn der de jobber
Sentrale verv i DNT og DNT-U belastes ikke TT.
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NR8
Utgifter fellestur; utgifter til fellesturer har økt etter et godt turår med en vellykket
utenlandstur fil Island.
Fellesturutgiften^jnå sees i sammenheng med fellesturinnteklene.
NR9
Varding/sikkerhet; vi har ikke lyktes med å få gjennomført alle planene i 1997.
NRIO
Kontingent til DNT består av følgene deler:
Fjell og Vidde
ki". 267,860
DNTs årbok
kr 200.896
Konfingent DNT
kr 200.896
Sum
kr. 669,652
NRll
Kontorhold; første kvartalsavdrag på husleia i 1997 ble betalt i desember 1996,
NR12
Avskriving/lap på fordringer; det er ikke forelall avskrivninger i 1997, Det har dessven-e også i år vært fiere som ikke har betalt for sine opphold på hyttene samt noen
annonsører som ikke har gjort opp for seg.
NR13
Andre driftsutgifter består av:
Gebyr
Møteutgifter
Representasjon/gaver
Diverse utgifter

kr.
kr
kr
ki\

Diverse avgifter
kr.
Divers varekjøp
kr
Forpaktn ing/l om lea vg i fter kr.
Sum
kr.

45.000 sterkt voksende de siste år
20.000
7,000
48.000 snøbrøyting, tilskudd Essand 111 og
Trollheimen II, arr. seminar,
medlemsskap HSH, m.m.
10.000 veiavg.. Visa Norge, skjenkeavgift
12,000 julegaver, meteogram, div pynt
3,000
145.000

NR14
Bidrag til nedskriving av lån fra Hjørdis og Olav Klingenbergs gave.
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NR15
Tippemidler er mottatt fra Kulturdepartementet for bygging av Remslistuggu ved
Slorerikvollen.

Finansieringsanalyse

TILFØRSEL: ^*'
Resultat f. arsoppgj. disp.
Livsvarig medl,fond
Ordinæ'r avskriving

NOTER TIL BUDSJETTET 1998
NBl
Driftsinntektene kalkuleres med en liten økning for medlemskontingenten på 3-4% i
forhold til 1997 og det satses på en utenlandstur også i 1998.

1997

1996

1995

604,637

118,019
4.100

227,125
168.420

Egenfinansiering

NB2
Varekjøpet reduseres pga. en forventet effe kfi vi sering bl.a. med slørre sentrale innkjøp fil hyllene.

Sum tilførsel

604,637

ANVENDELSE:
Adm. konlorombygging
70,317
Jøldalshytta, vannfilførsel
Jøldalshytta, propanlager
Jøldalshytta, kjøkken
5,626
Jøldalshytta, turbinhus
1.539
Jøldal.shytta, torvtak
165.984
Trollheimshytta,
filleggsarb.
9,513
Trollheimshyita, torvtak-1
13.478
Gjevilvasshytta, kjøkken i sikringsh,
Gjevilvasshylla, tilleggsarb,
Gjevilva.sshytta, nybygg
Slorerikvollen, nytt selvhushold
12,269
Kjøli, rehabilitering
Storwartz, ombygging
Brannv.anl. Bårdsgården
Nedbetalt langsiktig gjeld
35.000

NB 3
Lønn m.m. er justert for generelle lønnstillegg samt bonus for betjeninga på hyttenen.
NB4
Inventar og utstyr; her er det tatt høyde for utskifting av EDB-anlegget for å tilpasse
oss et eventuelt felles medlemsregister med DNT.
NB5
Brannvern er et område som forisatt krever slor innsats. Det står fortsatt en del utbedringer igjen av brannvarslingsanleggene på hyttene,
NB6
Vedlikeholdsposten inneholder noe til hver hytte. Byggekomiteen vil konsentrere arbeid det er gitt spillemiddel-tilsagn på, men det er ftere hytter som «skriker» elter et
bedre vedlikehold i 1998.
Posten er økt for å ta igjen et etterslep på vedlikeholdet på hyttene.
NB7
Varding/sikkerhet er økt for bl.a. å klare el kvalitetsløft av stakinga i Sylan.

144

122.119

395.545

122.119

395.545

26.860
897
8,524
265.860
366

33.258
40.988
700
19.909

757

-3.031

300

17.798
1.883

283,598

254.963
700
525

35.000

30.000

Sum anvendelse

313.726

622.162

397.693

Diff. filførsel/anvendelse =
(-)ned2ang ('-i-)økning arb.kap,

290.911

- 500.043

-2.148

Spesifikasjon av endring i
arbeidskapitalen:
(-)økning (-i-)nedgang korts.gjeld - 191,411
(-)nedgang {+)økning oml.midl.
482.322

283.673
216,370

106.942
109.090

290,911

- 500,043

-2.L
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Årsberetning 1997

Til Generalforsamlingen i TrondhjemsTuristforening

^5

Revisjonsberetning for 1997

o
CQ

• ^ >

Jeg har revidert årsoppgjøret i Trondhjems Turistforening for 1997, som viser et årsoverskudd på kr. 604.637, Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap,,
balanse, noter og finansieringsanalyse er avgitt av foreningens styre og daglig leder
Min oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regnskaper og behandling av dets
anliggender for øvrig.
Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revi,sjonskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for
å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Jeg har kontrolert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og
vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger
av god revisjonsskikk har jeg gjennomgått foreningens formuesforvaltning og interne
kontroll.
Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og gir et forsvariig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr 31,12,97 og
for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Trondheim, den 25, april 1998
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Til Generalforsamlingen i
Trondhjems Turistforening

Desisorenes innstilling for regnskapsåret 1997

i^ >
O
ca

1 henhold lil instruksen for desisorene har vi gått jennom foreningens drift for regnskapsåret 1997 og har i den forbindelse fått framlagt nødvendig dokumentasjon fra
styremøter, AU-møter og rådsmøter
Vi finner driften av foreningen å være i samsvar med foreningens lover og
Generalforsamlingens beslutninger.
Trondheim, den 3. mars 1998,
Ivar Sollie
desisor
sign
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OVERNATTINGSTALL 1997/1996 TROLLHEIMEN
HYTTER
BETJENTE HYTTER:
Gjevilvasshytta

SENGER

1997

PÅSKA
1996

SOMMER
1997
1996

SW1
1997

1996

DIFF
97/96

3
F*
-1_

w'

62

516

465

2,400

2,042

2.916

2.507

+ 409

o'
s

Jøldalshytta

59

349

366

2,433

1,735

2.782

1101

+ 681

3
(M

*
oo
-1

Trollheimshytta
SUM BETJENTE

80
201

520

475

1,385

1,306

3,205
8,038

2,344
6,121

3.725
9.423

2,819
7,427

+ 906
+ 1,1996

^0

SELV-/ UBETJENTE HYTTER:
Gjevilvasshytta (ubetjent)
10

38

215

-177

Jøldalshytta

16

166

188

-22

Trollheimshytta

28

169

198

-29

Bårdsgården

18

1,220

1.017

+ 203

Dindalshytta

11

333

316

+ 17

Kårvatn

29

542

465

+ 77

8
120

62

32

2.530

2.431

+ 30
+ 99

Orkelsjøhvlta
SUM SELV-/UBETJENTE

SUM TROLLHEIMEN

1.385

1.306

8,038

6,121

L953

+ 2.095

OVERNATTINGSTALL 1997/1996 SYLAN
HYTTER

SEN-

GER

1997

PÅSKA
1996

BETJENTE HYTTER:
Nedalshytta

58

326

418

2.087

StorerikvoU en

64

445

585

2,145

30
152

160
931

173

262

372

1.176

4,494

3,932

Schulzhytta
SUM BETJENTE

SOMMER
1997
1996

SUM
1997

1996

DIFF
97/96

1.542

2,413

1.960

+ 453

2,018

2.590

2.603

-13

422

545

5,425

5,108

- P3
+ 317

1
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LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING:
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^Årsberetning 1997

4 Foreningens ledelse:
STYRET

(sist endret på generalforsamlinga 12. mai 1997)

Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslulningsdykfig når formannen, eller i hans fravær,
nestformannen og 4 styremedlemmer er fil stede.
Nestformannen velges av og blandt styrets medlemmer

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest mulig til å drive et enkelt,
aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv.

TT-Us til enhver tid sittende leder har møte og talerett i TTs styremøter
Formannens evl. nestformannens slemme er avgjørende ved stemmelikhet.

Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre filtak for bedring i losjiforhold i
våre arbeidsområder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre lillak 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

Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nestformannen og eU styremedlems underskiift,

2 Medlemmer:

RÅDET

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, neslformann og ett styremedlem) og de komiteer
som det finner nødvendig, Det ansetter personale og fastsetter lønninger. '

Foreningen har følgende grupper medlemmer:
a) Arsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer

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 blandt Rådets medlemmer. Rådet skal
innkalles minst to ganger i året.

Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen
31, desember
Styret kan beslutte reduserte kontingentsatset for særskilte medlemsgrupper.
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte
skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.

I

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

150

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede, og de øvrige styremedlemmer gis anledning lil å delta, alle uten stemmerett.
I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens stemme avgjørende.
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.
"•'>'< • .•mU''.v':\
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
Rådet kan på eget initiafiv ta opp andre saker til behandling
'•••,•,/
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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 I
Trondheims-avis. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens kontor.
Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år, var innmeldt innen 1, februar, og har
betalt kontingenten.
Beslutningen på generalforsamlingen faltes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnl i paragrafene 8 og 9.

årsberetning 1997

etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsamling er kunngjort.
Valgkomiteen skaliinnen 15, mars sende skiiftlig forslag for samtlige valg unntatt
valgkomile.
Styret fremmer forslag lil lo medlemmer av valgkomiteen innen samme frist.
Valgkomiteens lo medlemmer velges for 2 år, hvert år uttrer den ene. Valgkomiteens
medlemmer kan gjenvelges inntil to ganger slik al maksimal funksjonstid blir 6 år.

6 Ekstraordinær generalforsamUng:
Generalforsamlnigen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjetl for inneværende år
5 Fastsettelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer. Dog
kan styret for del enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den
alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik
regulering foretas i tilfelle for arsbetalende 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) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes av styret

Ekstraordinær generalforsamling holdes elter beslutning av Slyret, Rådet, eller eller
skriftelig begjæring av minst 30 medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og
stemmerett gjelder det samme som for den ordinære generalforsamling.

7 Den Norske TYir istf oren ing:
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 eventiæll 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.

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut. Hvis el 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 lil e, er medlem elter forslag fra valgkomiteen, eller
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BILAG TIL ÅRSBERETNING:

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE.

- Falkangers Fond

Av regnskapet for året 1997, fremgår det at legatets formue pr. 31.12,1997 utgjør kr,
4.946.871,-, Pr 31.12.96 var formuen tilsvarende kr. 4.733.516,-.

- Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave
- Sylangruppa

Økningen i formuen skyldes positiv kursendring på verdipapirer, samt avkastning på
fondsmidlene generelt. Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, aksjer, grunnfondsbevis og G-obhgasjoner gjennom Gjensidige Fondsforvaltning AS.

- Fjellsportgruppa

Etter legatstyrets oppfatning er midlene forsvariig plassert.

- Ungdomsgruppa

Til Trondhjems Turistforening er i 1997 yiel el tilskudd ki-. 35.000,- som har gått til
nedbetaling på foreningens gjeld til legatet. Videreer ytet et tilskudd ki". 15.000,- som
har gatt til dekning av renter på lånegjeld. 1fillegghar legatstyret vedtatt å gi et lån
stort kr. 460.000,- til foreningen. Beløpet skal gå som egenkapital i henhold til diverse utbedringsarbeider i henhold fil søknad. Beløpet skal sikres ved 1, prioritets panteobhgasjon I foreningens eiendom med renter og avdrag på nærmere vilkår.

ÅRSBERETNING FOR FALKANGERS FOND 1997
Renteavkastningen av fondet skal hell eller delvis nyttes til fremme av ungdommens
interesse for turer i fjellet. Ungdomsgruppa i Trondhjems Turistforening fikk imidlertid i 1997, slik som i 1996, dekket silt behov for midler gjennom eksternt tilskudd.
Renteavkastningen av fondet ble derfor i sin helhet, i h.h. til vedtektenes bestemmelse, lagt fil fondskapitalen.

Legatstyret har bestått av Trond Ekker som formann og Kari H. Brox og Ivar Sollie
som styremedlemmer

Fondsstyret etter generalforsamlinga 1997:
Erik-M, Braathen

Jorun Svingen

Foreningen har så langt ikke anvendt midlene som er stilt tii disposisjon.

Jannie Bech Speriing
Trondheim, den 31. mars 1998
for legatstyret

Beholdningpr LI 1997
Renter 1997
_
Beholdning P1-.31,12.97

kr.
Kr.

366.202,29
_12.695 J l
378,898,00

Trond Ekker
sign

Trondheim, 20. april 1998
Trondhjems Turistforening

Torgeir Gunleiksrud
daglig leder
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Resultatregnskap LL - 31.12.97
Inntekter:
Bankrenter
Aksjeutbytte
Avkastning obligasjoner
Renler fra TT

kr.

71.695,65,528,91,754,15.000,243.977,-

kr,
kr.
kr.
kr.

250,35,000,15,000,50.250,-

Ordinært resultal

kr.

193.727,-

Kursendringer aksjer/obli gas joner/grunnfondsbevis

kr.

19.628,-

Årets overskudd

kl-.

213.355,-

kr,
kl".

kr.
kl".

Utgifter:
Bankomkoslninger
Avdrag betaling på lån
Bidrag fil TT

KAPITAL
Kapital 1,1.
Årets overskudd
Kapital 31.12.

4,733.516
213.355

4,211,323
522,193

4.946.871

4.733,516

\r

SYLANGRUPPA
Styringsgruppens medlemmer pr 31.12.97:
Svenska Turistforeningen
Staffan Lindberg (leder)
TrondhjemsTuristforening
Knut Balslad
Nord-Trøndelag Turistforening
Berit Kyllo
Åre Kommun
Sixten Persson
Tydal kommune
Arne TømmervoU
Meråker Kommune
Lars Berg
Arbeidsgruppa:
Staffan Lindberg
Berit Kyllo
Knut Balslad

Balanse 31,12.97
EIENDELER
Omløpsmidler;
Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge
Obligasjoner:
G-obligasjoner
Aksjer:
Adresseavisen 1676 å 20,- kurs 390,Grunnfondsbevis Sparebanken Midt-Norge
2916 å 100,-kurs 183,Anleggsmidler:
Fordring TT
Pantesikret lån TT
SUM EIENDELER

1997

1996

2.158,566

2.021.718

1,333,850

1.257,682

653.640

611,740

535.815

542.376

65.000
200.000

100,000
200,000

4.946.871

4,733.516

Kasse/revisjon:
Odd Svelmoe, Tydal kommune, hovedkasserer
Are kummun, avd. kasse
Svein Brækken, Meråker, revisor

;,

Sylangruppa er et samarbeidsorgan for turistforeninger og kommuner, som har felles
interesse for å utvikle og markedsføre fjellturisme i Sylanområdel,
Sylangruppas arbeid har åpnet for muligheter for informasjon og drøftinger i felles
anliggender Det er arrangert presseturer og visningslurer med journalister for å få
media til å skrive om våre fjellområder
Et av temaene som det har vært jobbet med er å skape en organisasjon som ivaretar og
utvikler det kulturhistoriske interessante luristulviklingsprosjektel, som handler om
Karolinernes feltog. De kommuner som inngår i både Sylangruppa og
Grensekommuneprosjektet har innledet forhandlinger med Naboer AS om å overta
karolinerprosjeklets fortsatte utvikling,
Sylangruppa var representert på Jakt-, Fiske- og Frilutlivsmessa '97 i Trondheim,
Trøndelagssutstillinga 1997 i Trondheim, Villmarksmessa '97 i Oslo, ExpoNor meesa '97 i Østersund og Solenlunamessa '97 i Stockholm.
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Styrets arbeid
Det er avholdt 18 styremøter gjennom året, To styremedlemmer har vært på org:anisasjonskurs. To styremedlemmer deltok på landsmøtet.
El av styrets medlp^iimer sitter i Landsstyret i DNT-U og markedsførtngskomiteen.

Trondhjems 1\iristforenings Fjellsportgruppe
Aktivitetsnivået i 1997 har vært noe i underkant sammenlignet med -96.
Turstatistikken viser at del er gjennomført 17 aiTangemenl, med tilsammen 110 deltakere. Det var imidlertid satt opp 26 turer/kurs på programmet for dette året,
41 av våre medlemmer benyttet seg av våre turer og kurs. Mest aktive medlem deltok
på 11 avfilbudenei turåret 1997,
TTF har arrangert el klatrekurs. Desverre ble vinterkurset og brekurset avlyst pga, for
liten oppslutning.
Medlemsbladet «I Hytt & Vær» kommer ut med 5 nummer i året. Bladet sendes ut til
TTF-medlemmene, 40 eks er lagt ul på TT-kontoret, 1 tillegg sendes bladet til andre
beslektede grupper saml at det legges ut på TTs hytter.

Avslutningsvis '
Ungdomsgruppa har hatt et noe turbulent år med flere utskiftinger i styret gjennom
året. Det er alikevel gledelig å se at så mange unge spirer har funnet veien til ungdomsgruppa, og dette lover godt for årene framover. God lur!

Gjennom årei er det avholdt 8 temakvelder. Temaene har vært svært variert, fra Nepal
via elektroniske skredsøkere og bekledning, til hudkreft. Dette er en fin anledning fil
å treffes utenfor fjellturene, siste torsdagen i hver måned,
TTF eier endel utstyr for utleie. Dette er hovedsaklig breutstyr Det er i 1997 anskaffet et sett på 6 stk. elektroniske skredsøkere, og cn GPS satelittnavigator.

Trondhjems T\iristforenings Ungdomsgruppe
Aktivitet
Ungdomsgruppa har i året som har gått arrangert tolv felleslurer, med varierende deltagelse. Best oppmøte var del på telemarksturen, der 25 personer deltok. Av turene var
fem vinterturer og sju sommer- og høstturer. Generelt har oppslutningen om turene
vært god. 1 forkant av alle turer har vi hatt turmøter. Det viser seg at fiere heller dukker opp her, enn å melde seg på på forhånd.
Det har vært avholdt sju medlemsmøter og sju komitemøter Nytt av året er at det er
an-angert en styre/komite helg som ble megel vellykket.
Ungdomsgruppas blad, HuttcTTU, har kommet ut to ganger i perioden. Begge ganger med turprogram. Bladet sendes ut til alle TTs ungdomsmedlemmer, og har et opplag på ca, 1200,

I

Økonomi
TT-Us økonomi er forisatt god. Av slørre investeringer kan nevnes egen datamaskin
med tilhørende skriver. Ellers er det foretatt kun mindre investeringer lil utstyr. Også
i 1997 er fiere av arrangementene blitt subsidiert av TT-U for å holde en så lav pris
som mulig.
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