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1. Oversikt over foreningens hedrede,
tillitsvalgte og ansatte
VÅRE HEDREDE
ÆRESMEDLEMMER:
Æresmedlemskap henger meget høyt, og bør tildeles i
gjennomsnitt hvert 5. år til personer som har ytet foreningen
spesielt store tjenester i form av ikke betalt arbeide. Det
bør i tillegg til tjenester innad i foreningen også ha vært
tjenester som har markedsført, eller profilert foreningen på
en positiv måte.
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

Trollheimshytta. Foto: Jonny Remmereit

Årsberetning 2007

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

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 vil i tillegg rette en takk til administrasjonen for
den innsatsen som legges ned både i og utenfor vanlig
arbeidstid.
Styret takker også for de økonomiske bidragene som er
gitt foreningen i 2007. TT har mottatt støtte fra fonds og
legater, prosjektmidler fra offentlige myndigheter og
støtte fra samarbeidspartnere.

INNHOLDSFORTEGNELSE
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6. Fra komiteene og gruppene
6.1 Komite for bygging, vedlikehold og brannvern
6.2 Informasjon og markedsføring
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6.11 Veteranan
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Hedersbetegnelsen bør i gjennomsnitt gis en gang i året
og forbeholdes tillitsvalgte, tilsyn, løypeinspektører, eller
medlemmer av utvalg/komiteer, som ikke lønnes av
foreningen for den tjenesten de yter.
Det kreves innsats ut over det vanlige og det kreves at
innsatsen bør ha vart i ca 10 år.
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

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

1962 Martine Unsgård
1962 Olga Reitan
1962 Hjørdis Mørkved
1962 Gunnar Birkeland
1962 Trygve Kristiansen
1962 Per Vinje
1962 Helge Foss
1967 Astrid Olsen

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:
Hedersbetegnelsen kan gis:
• Ansatte med minst 10 års tjenestetid, og en
betydelig innsats utover det som kreves i stillingen.
• Utenforstående som har ytt foreningen store tjenester
over tid
1920
1927
1928
1928
1928
1928
1940
1957
1957
1962
1962
1962
1967

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

1962
1979
1982
1985
2000
2000
2001
2003
2003
2006
2006
2006

Per Hilmo
Nils M. Vaagland
Inga Stokke
Johan Bolme
Sigrid Gulbrandsen
Sigrid Nerbu
Per Stugudal
Gunvor Flønes
Mons Flønes
Inga Flatmo
Jørgen Bremseth
Torgeir Gunleiksrud

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2007
STYRET
Styreleder Randi Wiggen, nestleder Vigdis Heimly,
Arnt Frøseth, Tom-Ivar Bern, Jonas Holme,
Anne Karin Braathen, Kari Hallan og Eirik Einum.
ARBEIDSUTVALG
Randi Wiggen, Vigdis Heimly og Eirik Einum.
RÅDET
Ordfører Erik Martin Braathen, Jarle Malvik ble valgt som
rådsordfører etter Erik Martin Braathens bortgang, Jan
Fredrik Kvendbø, Alf Gunnes, Are Løset, Jan Hofstad,
Gunn Kari Kvaal Hygen, Sven Kolstad, Jarle Malvik,
Erik Stabell, Håkon Gammelsæter og Ragnvald Larsen.
KONTROLLUTVALG
Desisorbegrepet ble vedtatt endret i 2007.
Dette heter nå kontrollutvalg
Roar Rønning og Arent M Henriksen.
REVISOR
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther.
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TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER
TILSYN
Dindalshytta
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta
Kjølihytta
Nedalshytta
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
Storerikvollen
Trollheimshytta
Vassendsætra
Bårdsgarden
Kårvatn

Liv Grimsmo og Rolf Nerhoel
Inger Ishol
Harald Græsli
Lars Erik Eklo
John Arne Aasen
Hans Smith
Jan Fredrik Kvendbø
Tore Kværnmo, Odd Langen
Sverre Selboe
Kjell Håkon Lydersen
Kristian Tøndel og Kari Oldervik
Helge Dørum
Bente og Arnt Vassli
Berit og Erik Kårvatn

BARNAS TURLAG
Leder Kristin Jondum, Emil Pedersen, Vigdis Heimly
(styrets representant), Henrik Berger, Eva Hov
og Jonny Remmereit.
Barnas Turlag Melhus: Torbjørn Landmark
Barnas Turlag Skaun. Beate Jansson
Barnas Turlag Orkdal: Kari Jyssum, Hans Ole Møkkelgård
Barnas Turlag Oppdal: Hilde Øyen Haagensen
Barnas Turlag Byåsen: Øystein Nytrø
KOMITÉ FOR BYGGING, VEDLIKEHOLD
OG BRANNVERN
Leder Jan Fredrik Kvendbø, Kristian Tøndel,
Erik-Martin Braathen, Odd Harald Eriksen (sekr.),
Erik Stabell, Erik Vang, Morten Halgunset, Eirik Einum
og Randi Wiggen (styreleder.)
MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Leder Anne Brit Wavold, Anne Karin Braathen, Anne
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen
og Randi Wiggen.
NATURVERNKOMITEEN
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Frode Støre Bergrem,
Sverre Kirksæther og Nils Røv.
RUTE- OG KARTKOMITEEN
Knut Balstad (sekr.), Tore Kvernmo, Arnfinn Fiske
og Magne Krosby.
TURKOMITEEN
Leder Per Gunnar Østerås, Sigmund Sørgjerd Jan Hofstad,
Reidun Okkenhaug, Karl Sellgren, Lillian Svingen og Ola
Magne Sæther, Eva Austvik, Lillian Svingen og Vigdis
Heimly (styrets representant.)
TTF
Leder Øyvin Eikeland, Gunvor Eikeland, Eivind Alstad, Erik
Østlyngen, Marte Voie Danielsen og Heidi Blekkan.
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TTU
Leder, Kari Granlund, Anne van der Wijst, Øyvind B
Nilsen, Sverre Myren og Torbjørn Kobberstad.
VETERANAN
Leder Hans Engan, Ivar Maske, Harriet Herjuaune,
Solfrid Helåsaunet, Svein Ustad, Per K Aune, og
representant for styret Randi Wiggen.
VALGKOMITEEN
Leder Ragnvald Larsen, Jan Bredeveien og
Anne Karin Braathen (styrets repr.).
ÅRBOKKOMITEEN
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit,
Asgeir Våg og Erik Stabell.
LOKALLAG
Frøya Turlag: Gunnhild Rieber
FALKANGERS FOND
Leder Randi Wiggen, Sven Kolstad og Kari Granlund
(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 Jarle
Malvik.

ADMINISTRASJON
Foreningens daglige drift har i 2007 vært ivaretatt av administrasjonen Frode Støre Bergrem som daglig leder, nestleder/rute-og kart-ansvarlig Knut Balstad, sekretær/drift betjente hytter Anne M. Eilertsen, Leder turinformasjonen
Lillian Svingen, tur og kursansvarlig Eva Austvik, informasjons- og markedssjef Jonny Remmereit og Odd Harald
Eriksen som driftssjef for hyttene.
Fra 12. juni ble Asgeir Våg engasjert på deltid (40%) som
redaktør for årboka og ansvarlig for grafisk formgiving.
Dette er et prosjekt som strekker seg over to år. Han har
gjort mye av denne jobben for TT tidligere gjennom sitt eget
firma.

2. Medlemstall og medlemskontingent 2007
Medlemstall

2007

2006

2005

2004

Hovedmedlemmer

7 735

7 512

7 525

7 601

Husstandsmedl.

2 827

2 761

2 886

2 902

Sudent/ungdom,
19-26 år

920

937

738

840

Skoleungdom,
13-18 år

916

853

878

700

Honnørmedlemmer
over 67 år

1 146

1 128

1 083

1 032

Barnas Turlag,
tom. 12 år

1 198

1 257

1 226

1 281

577

555

543

542

15 319

15 002

14 879

14 898

Livsvarige
PUBLIKASJONSFONDET
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Ivar Sollie.
ANDRE UTVALG
DNT:
Leder i Landsstyret
Landsstyret
DNTUs landsstyre
DNTFs landsstyre
Naturvernkomiteen:
Driftsutvalg
Skolegruppa

Sum

Medlemskontingent
Tom-Ivar Bern
Vigdis Heimly
Kjersti Opdal
Kari Hallan
Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Odd Harald Eriksen
Frode Støre Bergrem, Eva Austvik

Hovedmedlem
Husstandsmedlem
Student/ungdomsmedlemmer, 19 - 26 år
Skoleungdomsmedlemmer, 13-18 år
Honnørmedlem over 67 år
Barnas Turlag-medlemmer, tom. 12 år
Livsvarige

465,210,265,150,355,90,6 975,-

3. Overnattingstall for turisthyttene
TROLLHEIMEN:
Betjent

sum

diff 2007/06

Gjevilvasshytta
Jøldalshytta
Trollheimshytta

3 514
3 211
2 648

-386
-97
-901

Sum betjent

9 373

-1 384

Dindalshytta
Orkelsjøhytta
Bårdsgården
Vassendsætra
Kårvatn
Sum selvbetjent/ubetjent

401
76
1 122
445
439
2 483

-75
36
-297
10
-248
-574

SUM TROLLHEIMEN

11 856

-1 958

sum

diff 2007/06

Nedalshytta
Schulzhytta
Storerikvollen

2 234
335
1 987

-222
-338
-647

Sum betjent

4 556

-1 207

108
128
721
957

9
62
-98
-27

5 513

-1 234

17 369

-3 192

Selvbetjent/ubetjent

SYLAN:
Betjent

Selvbetjent/ubetjent
Græslihytta
Kjølihytta
Ramsjøhytta
Sum selvbetjent/ubetjent
SUM SYLAN
SOM TOTALT

ANSATTE
VERTSKAP
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2007:
Gjevilvasshytta Randi Horghagen
Jøldalshytta
Randi Rønning, Kirsten Pettersen
og Ann Synnøve Handeland
Nedalshytta
Elsa og Hans Smith, Karolina Larsson
Storerikvollen
Astrid og Ottar Opedal, Annema Kløften
Feragen og Rannveig Nordgård
Schulzhytta
Kirsten Pettersen/Ingard Landsem,
og Kristin Rivenes/Mauricio Taipe
Trollheimshytta Kari Oldervik/Kristian Tøndel,
Gunilla Svendsen
Rønningen
Eva Hestnes og Tore Paulsen

Sylmassivet i vinterdrakt. Foto: Jonny Remmereit
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4. Generalforsamling 2007
REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS
GENERALFORSAMLING
27. MARS 2007
Den 120. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i TTs
lokaler i Sandgata 30 i Trondheim den 27. mars 2007
kl. 19.00. Styreleder, Randi Wiggen, ønsket velkommen.
Hun startet med å ønske styreleder i DNT Tom-Ivar Bern
velkommen. Hun opplyste videre at generalforsamlinga
har vært annonsert i Adresseavisen 28. februar og 26. mars,
at den er annonsert i Fjellglede og på våre internettsider.
Sakspapirene har vært utlagt på foreningens kontor fra
13. mars.
Styreleder foreslo Jan Hofstad til møteleder, han ble
valgt og fikk ordet. Han orienterte om at det var 20
stemmeberettigede i salen.
Møteleder foreslo Hans Engan og Ragnvald Larsen til å
skrive under protokollen, Jørund Svingen og Randi Hoel
Bakken som tellekorps, og disse ble valgt.
Frode Bergrem og Knut Balstad ble valgt til referenter.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga
behandler.
Det var ingen merknader til innkallingen.
Til dagsorden ble det påpekt en feil i innholdsfortegnelsen i
årsberetningen som er rettet opp.
Sak 1 Årsberetning for 2006
Daglig leder gikk gjennom årsberetningen kapittel
for kapittel.
Kommentarer til årsberetning:
Harald Lauglo kommenterte at det var svært positive ting
som har skjedd i forbindelse med at TT har overtatt driften
av Rønningen, men at det i enda større grad kunne utnyttes
i forbindelse med rekruttering og markedsføring av
foreningen i Trondheimsområdet.
Randi Wiggen skrøt av Veteranan, som har hatt en
imponerende vekst de to siste årene.
Årsberetningen er behandlet av rådet og møteleder
refererte rådets vedtak som anbefalte den godkjent av
generalforsamlinga.

Sak 2 Regnskap for 2006
Økonomiansvarlig Knut Balstad presenterte resultatregnskapet med noter og øvrige kommentarer for 2006
samt årsoppgjørsdisposisjoner.
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til
gjennomgangen.
Foreningens revisor leste opp revisjonsberetningen som
var en såkalt ”ren” beretning.
Møteleder opplyste at regnskapet er behandlet av rådet som
anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.
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Sak 3 Rapport fra desisorene
Rapporten fra desisorene ble lest opp av møteleder
Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2006 ble enstemmig godkjent
av generalforsamlinga.

Sak 4 Budsjett for 2007
Daglig leder, Frode Bergrem, gikk gjennom budsjettet for
2007 med budsjettforutsetninger.
Det er lagt inn en svært moderat prisstigning for 2007,
tilnærmingsvis DNTs anbefaling. Vi forventer å øke
besøks- og overnattingstallet på hyttene med 2 %.
Medlemskontingenten følger i hovedsak DNTs anbefaling
som tilsier en størst mulig likhet over hele landet. Det er
lagt inn en medlemsvekst på 2% i 2007.
Det legges opp til en stram linje på kostnadsutviklingen,
foreningen er midt inne i en prosess som skal gi økt fokus
og bedre styring på den foretningsmessige delen av driften.
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.

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.

Kommentarer til budsjettet:
Det var en del spørsmål knyttet til turpartnersatsingen. Det
er viktig å passe på at denne satsingen ikke fører til at vi
mister fokus på vår rolle som friluftsaktør og talerør for det
enkle friluftslivet. Det var spesielt bilavtalen som ble brukt
som eksempel.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte
medlemsgrupper.

Vedtak:
Budsjettet for 2007 ble enstemmig godkjent

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

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende
og livsvarige medlemmer
Daglig leder redegjorde for at det ikke blir gjort
kontingentendringer for 2007 ut over det som står
i TTs vedtekter at styret kan foreta.
Kontingenten for 2008 ble lagt fram til orientering.

Sak 6 Lovendringsforslag
TTs styre har gjennomgått TTs lover og funnet grunn
til å gjøre en del endringer. Disse endringene er uthevet
i lovteksten nedenfor.
Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på generalforsamlinga 15. mars 2006)
Forslag til endringer gjort på styremøtet 15. januar 2007,
og fremmet for generalforsamlingen 2007.

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 Styreleder, styrets nestleder og 6 medlemmer,
og er beslutningsdyktig når styreleder, eller i hans fravær,
nestleder og 3 styremedlemmer er til stede.
Styrets nestleder velges av og blant styrets medlemmer
Styreleders evt nestleders stemme er avgjørende ved
stemmelikhet.
De som skal velges inn i styret må være medlem av
Trondhjems Turistforening.
Undergrupper i TT, som har årsmøte og velger styre, har
møte og talerett på 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 styreleder, nestleder og ett styremedlem) og
de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter daglig
leder og dennes lønn. Daglig leder er ansvarlig for
foreningens operative drift.
Foreningen forpliktes enten ved styreleder, eller ved styrets
nestleder og ett styremedlems underskrift.
RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Rådets medlemmer kan gjenvelges tre ganger, slik at
maksimal funksjonstid blir 12 år.
Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets
medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året.
På rådsmøtene skal styreleder i foreningen være tilstede,
og de øvrige styremedlemmer gis anledning til 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.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
d) Rådets ordfører, eller den denne utpeker skal lede
generalforsamlingen
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling
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 Adresseavisen og på
foreningens hjemmeside. Dokumentene skal i denne tiden
være lagt ut på foreningens kontor.
Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.
Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig
flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt
i paragrafene 8 og 9.
Generalforsamlingen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjett for inneværende år
5 Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige
medlemmer. Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den alminnelige prisutvikling
uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende og nye livsvarige
medlemmer på grunnlag av endringer i konsum-prisindeksen, og avrundes oppover til nærmeste femkrone.
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6 Langtidsplaner
7 Forslag fra styret.
8 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen
1mnd før generalforsamlingen
9 Valg på:
a) styreleder for 2 år
b) styremedlemmer for 2 år
c) medlemmer av Rådet
d) lønnet revisor
e) 2 desisorer
f) 1 medlem av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes av
styret

Side 110

10 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.

Formannen takket også alle som har bidratt med dugnadsinnsats og økonomiske bidrag til foreningen i 2006.

Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok de framlagte lovendringsforslagene.

5.1 ÅRSMELDING
Vi er ved utgangen av året 15319 medlemmer. Dette er 317
flere enn året før. Målsettingen om en vekst på 500
medlemmer holdt ikke helt, men det er artig at det igjen er
en forholdsvis markant økning etter fire år med utflating av
medlemstallet.

Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges tre ganger
slik at deres funksjonstid blir maksimalt åtte år. Hvis et
styremedlem blir valgt til styreleder, velges et nytt medlem
til styret for resten av funksjonstiden.

Sak 7 Valg
Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av
valgkomiteens leder Trond Gilde.

Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig

a) Styremedl.

Anne Karin Braathen
Kari Hallan
Eirik Einum

gjenvalg 2 år
ny
2 år
ny
2 år

b) Rådsmedl.

Sven Kolstad
Jarle Malvik
Erik Stabell
Jan Fredrik Kvendbø

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

Inter Revisjon
Trondheim AS

gjenvalg 1 år

Roar Rønning
Arent M. Henriksen

gjenvalg 1 år
gjenvalg 1 år

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.
6 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innen 1mnd før generalforsamlingen
sende skriftlig forslag for samtlige valg unntatt valgkomite.
Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen
samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år.
Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil tre ganger
slik at maksimal funksjonstid blir 8 år. Hvis et medlem av
valgkomiteen faller fra midt i en periode gis styret fullmakt til å oppnevne en ny representant fram til neste
generalforsamling.
7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av
Styret, Rådet, eller etter skriftlig begjæring av minst 2 % av
medlemmene. For innkalling, varsel, avstemninger og stemmerett gjelder det samme som for den ordinære generalforsamling.

c) Lønnet revisor

3 år
3 år
3 år
3 år

9 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret
i hende innen 1mnd før generalforsamlingen.
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Hans Engan
sign.

Jorunn Svingen
sign.

5. Styrets beretning

På generalforsamlingen i 2005 ble det vedtatt et veivalgsdokument for årene 2006-09. Der ble det meislet ut noen
hovedsatsingsområder, som preger det daglige arbeidet.
Styret har valgt å utforme årsberetningen i forhold til veivalgsdokumentet slik at det skal bli lettere å følge
kontinuiteten i de ulike satsingsområdene.
Veivalgsdokumentet bygger på DNTs visjon:
”Naturopplevelser for livet”
1. Hovedmål for vår drift
”TT skal få flere mennesker ut på tur”

d) Desisorer

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens
innstilling.

e) Fra styret kom følgende innstilling til ny person
i valgkomite:
Jan Bredeveien
ny

Sammen med turistforeningens verdier, formulert i
”STIEN”, Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt
og Naturvennlig, danner de grunnlaget for
2. Fokusområdene for de neste fire årene.
• Tilbudet
• Samfunnsaktørrollen
• Kommunikasjon
• Organisasjon

Vedtak:
Styremedlemmer ble valgt ved skriftlig valg.
Alle kandidater ble enstemmig valgt.

2 år

Det kom ikke inn andre forslag.
8 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske
Turistforening. Styret oppnevner foreningens representanter
til Den Norske Turistforenings landsmøte.

TTs 120. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 20.20.

Vedtak:
Jan Bredeveien ble enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret
etter styrets konstituering.
Takk
Formannen takket Jan Hofstad for innsatsen som møteleder
på generalforsamlingen og ga han blomster.

2.1 Tilbudet
Trondhjems Turistforenings skal gjenspeile målsettingen
om å få flere mennesker ut på tur.
For å lykkes med det må vi for det første lykkes med å
holde på de som allerede er aktive, samtidig som vi må
søke ut til grupper som vi i dag ikke når.
2.1.1 Hytter i Fjellet
De neste årene vil vi bruke mye energi på å videreutvikle
hyttene etter en fornuftig plan som sikrer tilstrekkelig
sikkerhet innenfor brann, næringsmiddelhåndtering,
arbeidsmiljø og naturvennlig drift. En sterk prioritering av
vedlikehold er viktig for å sikre at tilbudet vårt fortsatt
oppleves som kvalitetsmessig godt.

• Kvalitetsikre hyttene våre slik at tilbudet til enhver tid
gjenspeiler våre mål, som er godt vedlikeholdte, rene,
trivelige og robuste hytter
• Starte en forsiktig tilpassing av hyttene til at stadig
flere ønsker mindre rom
• Korte ned de lengste rutene med selvbetjente kvarter
• Etablere et hyttetilbud i Rørosomårdet, enten alene
eller som ledd i en sammenbinding mellom Sylan
og Femundsmarka
2007
• Besøket på hyttene har gått betydelig ned dette året.
Totalt har det vært 17369 overnattinger, noe som er en
nedgang på 3192. Bare på de betjente hyttene er nedgangen på 2591 personer. Været i avgjørende deler av
både vinter og sommersesongen gjorde at det fikk store
konsekvenser, over en million kroner, for omsetningen
på hyttene, samtidig som driften var dimensjonert for et
langt større besøk. Rønningen har blitt en flott tilvekst
til vårt hyttetilbud. Det har tatt tid å få besøket opp på
et nivå, som svarer til den omfattende driften og det
gode tilbudet som Rønningen er blitt for Trondheims
befolkning.
• Dette året er det lagt stor vekt på kompetanse blant
hytteansatte. Det har vært avholdt til sammen fire
dagers kurs for vertskap. Fem av kokkene har deltatt
på opplæring i regi av DNTs lokalmatprosjekt. Dette
er et konsept, som vi deltar i, og som bidrar til en økt
bevissthet og kompetanse på matopplevelser på hyttene.
Vi har fått skjenkebevilling på Trollheimshytta og
Jøldalshytta, noe mange setter pris på, og som gir økt
lønnsomhet på hyttene.
• Det har vært en krevende sesong personalmessig.
Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vertskap, kokker,
og øvrige medarbeidere særlig om høsten. Dette har ført
til at vi har vært nødt til å bruke bemanningsbyrå i tre
tilfeller. Det er vesentlig dyrere enn regulære ansettelser.
• De selvbetjente hyttene er miljøsertifisert. Dette har gitt
foreningen et synlig bevis på vår miljøvennlige driftsform.
• Oppgradering av hyttene for å møte økt krav til kvalitet
har stort fokus. I år har det blitt bygd nytt kjølerom på
Trollheimshytta, selvhusholdet der har fått nytt brannvernanlegg, og Storerikvollen har fått UV-rensing av
drikkevannet.
• TT har i større grad enn før åpnet for booking av
fastopphold på hyttene.
• Vedlikeholdsarbeidet har hatt stort fokus dette året.
Det har vært avholdt 32 dugnader.
2.1.2 Ruter i Fjellet
Rutearbeidet har de senere år vært preget av oppgradering
av skilting, etablering av ”rodeansvarlige,” og optimalisering
av eksisterende ruter. Arbeidet framover må være fokusere
på vedlikehold av eksisterende ruter slik at rutene fortsatt
oppleves som trygge og attraktive.
• Videreutvikle sti og løypetilbudet vårt i tråd med
Norsk Sti og løypeplan
• Rodeansvarlige skal være på plass på alle ruter
i løpet av perioden
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• Kartlegge alle broer og utarbeide en vedlikeholdsplan
for dem
• Opprette en forbindelse mellom Sylan og Femundsmarka
• Etablere forbindelser mellom Barnas Naturverden og
Trollheimen via Viongen
2007
• Dette året har det kommet ytterligere to rodeansvarlige
på plass, det er lagt ca 400 meter plank, og også i år
ca 1600 timer dugnadsinnsats på rutene våre
• Brua over Slettåa er bygd opp igjen etter at elva ble
”lagt tilbake” til sitt opprinnelige leie
• Det er i samarbeid med DNT startet et arbeid for å
GPS-registrere alle rutene. Det er blitt gjort med de aller
fleste vinterrutene, og noen sommerruter, til sammen
20 ruter er registrert.
2.1.3 Nærområder
TT har i dag mange turer i nærområdene for våre
medlemmer. Lokale grupper av Barnas Turlag er et godt
eksempel. Allikevel har vi mye å hente på å bli mer synlig
der de fleste av våre medlemmer bor. Etablering av en
TT-hytte i Trondheims nærområde vil kunne gi oss en enda
bedre mulighet til å bidra til økt friluftsinteresse blant folk i
Trondheimsområdet.
• Arbeide for en fornuftig markaforvaltning basert på at
graden av tilrettelegging må være størst i randsonene til
marka, og avta innover. Vi skal bidra til en restriktiv
holdning til utbygging i markaområdene, og vi skal
bidra til at adkomst til marka fra der folk bor skal være
best mulig.
• Videreutvikle lokale turtilbud i flere kommuner
• Etablere flere lokallag av Barnas Turlag
• Overta serveringsstedet på Rønningen, og ivareta den
gode atmosfæren som er i dag
• Utvikle Rønningen med tanke på aktiviteter tilpasset
dags- og overnattingsturer for skoler, utnytte stedet til
å skape en arena for TTs -aktiviteter i nærområdet.
• Samarbeide med andre lag og foreninger om tiltak
i nærområdene.
2007
• På Rønningen har TT i samarbeid med Trondheim
Kommune gjort mye for å gjøre det bedre for gjestene
og lettere for betjeningen. Det er bygd nye møbler på
terrassen, Leiligheten er ferdigrenovert, og det er installert
en septiktank som sikrer toalett og dusjforhold for
betjeningen i første omgang.
• Rønningen har utviklet et godt tilbud for mange grupper.
Det har i år vært gjennomført Trilleturer, strikkekafe, og
en rekke enkeltarrangementer, som har bidratt til økt
besøk og flere folk i marka
• Det er satt ned en komite som skal jobbe med videreutvikling av Rønningen som aktivitetsområde. Dette
arbeidet ble så vidt startet i år.
• Til Topps er videreført. Telefonkatalogen Ditt Distrikt
har vært hovedsamarbeidspartner og sikret at brosjyren
er distribuert til alle husstander i Trondheim.
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2.1.4 Turer og arrangementer med bred apell
TT har svært mange turer, og driftige turgrupper. Det skal
vi videreføre. Samtidig opplever vi at terskelen for å delta er
stor, mange av arrangementene våre blir av mange
oppfattet som for interne. ”Reelt åpne” arrangementer med
bred appell kan bringe oss i kontakt med flere. Dette må
prege utviklingen av vårt turtilbud.
• Senke terskelen for deltakelse på våre arrangementer
gjennom miljø- og trygghetsskapende tiltak, økt bruk
av korte turer og tematurer, stimulering til venneverving
• bedre kommunikasjon med turdeltakere og potensielle
turdeltakere.
• På sikt arbeide for at TT skal ha en aktivitetsleder som
kan utvikle nye turer, ha tettere oppfølging av turgruppene
våre og styrke foreningens handlingsberedskap på
arrangementssiden.
• Øke antall reelt åpne arrangementer, om nødvendig på
bekostning av noen tradisjonelle fellesturer.
• Søke samarbeid med det offentlige og andre
organisasjoner for å få til et tilbud til grupper som
tradisjonelt ikke har drevet med friluftsliv.
2007
• Aktiviteten er stadig økende: 160 turer og kurs med
til sammen 4477 deltakere. I tillegg har vi hatt 21 åpne
arrangementer med til sammen 2725 deltakere.
• Det har vært fokusert mye på kompetanse. Det har vært
gjennomført omfattende kursing av turledere, et aktivitetslederkurs, sommer 1 kurs, og ungdomsturlederkurs.
Det har også vært holdt 2 ambassadørkurs, som er et nytt
kurstilbud til alle tillitsvalgte og ansatte i DNT-systemet.
Det har også vært gjennomført to kvelder for turledere
med fokus på kompetanseheving og sosialt samvær.
• Kom-deg-ut-dagen er gjennomført både vinter og høst,
et arrangement som trekker mange til Rønningen.
2.1.5 Skole, barn og ungdom
TT har et godt tilbud til barn og unge som vi i perioden
skal videreutvikle. Vi har mange barnevennlige hytter,
god informasjon til barnemedlemmene og godt samarbeid
med andre organisasjoner. Både Barnas Turlag og ungdomsgruppa drives godt og har muligheter for ytterligere
utvikling. Et skoleopplegg som danner grunnlag for et økt
engasjement mot skolen vil kunne gi mange flere barn gode
friluftsopplevelser. På noen områder må vi styrke vårt
arbeid:
• Gjøre tilbudet for ungdom mer differensiert.
Ungdomsskolenivået er i dag for lite hensyntatt.
• Skolen er en arena der vi når store grupper. Det skal
vi utnytte ved å tilby vår kompetanse til lærere og
foreldre, et undervisningsopplegg som gir kompetanse
i friluftsliv som leder fram til en fjelltur med klassen.
Et tilbud i nærområdene til skolen som gjør tilgjengelighet lettere.
• Videreutvikle tilbudet for selvbetjent ”leirskole”.
• Bruke pris som virkemiddel for å få flere ungdommer
til å bruke fjellhyttene
• Etablere samarbeid med studentorganisasjoner for
å bidra til et totalt sett godt studenttilbud i Trondheim.
• Videreutvikle kurs for ungdom.

2007
• Skolepermen er nå ferdig i revidert utgave. Den er
distribuert i DNT-systemet og det er tatt initiativ til et
samarbeid med skolene i Trondheimsregionen
• Opptur ble videreført med like god deltakelse som i fjor
til tross for et atskillig ”friskere” vårvær.
• DNT har blitt tildelt en stor pengesum for å utvikle
”Basecampkonseptet,” og har fått vel en halv million
kroner for å gjøre den jobben i Midt-Norge.
• Ungdomsgruppas styre trakk seg i høst. Motivasjonen
sank på grunn av for liten oppslutning. Administrasjonen
og tidligere ildsjeler i TTU tok tak i dette og fikk et nytt
styre på plass.
• Barnas Turlags aktivitet er på samme nivå som i fjor,
men det har vært en nedgang i medlemstallet på ca 5%.
Vi økte kontingenten med 50 % i år for denne kategorien.
2.1.6 Fjellsport og andre spenningsfylte aktiviteter
Slike aktiviteter vil i framtida være viktige for alle grupper.
Derfor vil fjellsport bli mer sentralt i alle deler av vårt
aktivitetstilbud.
• Videreføre det gode arbeidet som gjøres i fjellsportgruppa, men også se slike aktiviteter i sammenheng
med tilbudet til andre grupper.
• Bruke fjellsportaktiviteter aktivt i arbeidet med alders
gruppen ungdom til ung voksen. Dette er en gruppe som
krever et veldig differensiert opplegg. Organisasjonen
TT må legge til rette for at både fjellsportgruppa,
ungdomsgruppa og andre ressurspersoner jobber for å
få et mer fleksibelt og differensiert tilbud til denne
aldersgruppen.
• Søke samarbeid med andre aktører som driver denne
typen aktiviteter
• Implementere ”trendaktiviteter” som kan gi økt
mediefokus og inkludere flere til vårt øvrige tilbud.
• Gjennomføre en etikkdebatt i forhold til spenningsaktiviteter. Eksempler er motorferdsel og tilrettelegging
av fjell for klatring (borebolter.) Målet for en slik debatt
er å formulere klare holdninger til dette i løpet av
veivalgsperioden.
• Innarbeid gode sikkerhetsrutiner i samband med
aktiviteter.
2007
• TTf holder fortsatt høyt tempo. Det ble gjennomført
30 turer/kurs, med totalt 529 deltakere. 186 ulike
mennesker deltok.
• Det ble gjennomført fem kurs. Hovedsakelig klatreog brekurs, men også orienteringskurs. I tillegg ble det
arrangert glattkjøringskurs. Kanskje ikke kjernevirksomhet, men et nyttig HMS-tiltak.
2.1.7 Helse
Vårt tilbud bidrar til bedre folkehelse, det er naturlig at vår
kompetanse og vårt brede tilbud får en større rolle i arbeidet
med å bedre folks helse.
• Videreføre samarbeid med sentrale aktører gjennom
FYSAK og Partnerskap for folkehelse. På den måten
kan det offentlige bringe pasientene til oss. Vi kan så
med enkle grep tilpasse aktiviteter til ulike grupper.

2007
• Gjennom prosjektet ”Frisk og Glad i friluft” har vi fått
støtte til Strikkekafeene og trilleturene på Rønningen.
Vi har også holdt innlegg om turtips og bekledning i en
temadag for innvandrere i regi av Trondheim Kommune.
2.1.8 Seniorer
Seniorene utgjør en sterk og voksende gruppe i samfunnet
vårt. Dette krever at vi både utvikler tilbud til og gjør
det fristende for denne gruppen å bidra til å utvikle
organisasjonen vår.
• Videreføre det meget gode arbeid som denne gruppa
har startet.
• Involvere seniorene i foreningens drift i større grad.
Utvikling av besteforeldre og barnebarn-turer, og
i dugnadsapparatet generelt.
2007
• Dette året har Veteranan gjennomført 35 turer
med til sammen 1000 deltakere.

2.2 TT som samfunnsaktør
Med våre 15.000 medlemmer, og tilstedeværelse i store
deler av fylket, utgjør TT en betydelig tyngde i samfunnsdebatten. Vi mener vi har mye positivt å bidra med, og
skal derfor utnytte denne muligheten godt.
• TT skal være en aktiv pådriver i markaforvaltninga for
å sikre best mulig tilrettelegging for friluftsliv.
• Jobbe aktivt for en fornuftig forvaltning av verneområdene i fjellet gjennom deltakelse i verneprosesser
og årlige møter med forvaltningsmyndigheten.
• Jobbe politisk inn mot fylke og kommuner, selvstendig
og innen rammen av FNF. For bedre rammevilkår for
friluftsliv og for økt forståelse for at vår virksomhet er
ønsket i fjellet.
• Vise vilje til å kommunisere ut verdien av og gleden
ved å utøve det enkle friluftsliv i samfunnsdebatten.
• Spille en aktiv rolle inn mot skole og helsevesen for
å øke bevisstheten om friluftslivets gleder.
• Arbeide for et fortsatt strengt regelverk om motorferdsel
i utmark.
• Arbeide for økt lokalt samarbeid gjennom lokalmatprosjektet.
2007
• TT har skrevet to innlegg om utbygging innenfor den
røde strek i marka.
• TT har uttalt oss til det nye lovforslaget for motorferdsel
i utmark. Vi støtter forslaget, som stort sett opprettholder
forbudet mot rekreasjonskjøring, men setter nyttekjøring
mer i system.
• I samarbeid med Fosen Turlag og Nord-Trøndelag
Turistforening har vi utarbeidet en høringsuttalelse om
vindkraftutbygging på kysten av Trøndelag, der vi tok
til orde for en helhetlig plan for å unngå en bit for bit
utbygging.
• TT deltar i referansegrupper for verneprosessene i
Roltdalen Nasjonalpark og Sylan og Hyllingsdalen
landskapsvernområder.
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2.3 Kommunikasjon
TTs kommunikasjonsstrategi er tredelt. Vi skal formidle
vårt budskap ut til eksterne som ikke kjenner TTs virksomhet, men som vi kan påvirke gjennom positiv kommunikasjon. Vi skal kommunisere med medlemmer og brukere
av vårt tilbud. Sist men ikke minst skal vi kommunisere
med våre egne ressurspersoner, slik at de inkluderes
i virksomheten vår og motiveres til videre engasjement.
TTs kommunikasjonskanaler skal bygge på turistforeningens visjon, formål og verdier. Budskapene skal
være knyttet til informasjon om TTs tilbud og synliggjøre
TT som en viktig aktør for bevaring av fellesgoder som
natur- og friluftslivsområder og for bevaring av viktige
verdier og holdninger i samfunnet. I tillegg til DNTs
informasjonsorganer vil GLEDE-konseptet og internettsidene være sentrale kommunikasjonskanaler.
TTs tilbud må gjøres bedre kjent gjennom samordnet og
målrettet kommunikasjon eksternt mot samfunnet og internt
i TT-systemet.
2.3.1 Ekstern Kommunikasjon
• Informere om TTs verdier, formål og synspunkt
i samfunnspolitiske saker på internett.
• Gjøre TTs internettsider til en viktig informasjonskanal
og utnytte de mulighetene som finnes i det mediet.
Markedsføre TTs nettsider på en kostnadseffektiv måte.
• Markedsføre våre tilbud eksternt på en effektiv måte
med utgangspunkt i TT som felles merkevare; utnytte
den røde T’en og DNT som merkenavn på tilbud til de
ulike målgruppene.
• Tydeliggjøre den helse- og trivselsfremmende effekten
i våre tilbud.
• Bruke media aktivt og målrettet.
2007
• TT har en sterk posisjon i media. Vi er nå oppe i to
medieoppslag pr uke i tillegg til de produksjonene og
annonsene vi lager.
• Sommer- og vinterglede er fortsatt den største
enkeltinnsatsen for å nå nye potensielle medlemmer.
• Internett blir en stadig viktigere kommunikasjonskanal.
Vi ser en drastisk økning i antall brukere av sidene våre.
2.3.2 Intern kommunikasjon
• Opprette kanaler for å optimalisere informasjonsflyten
internt i organisasjonen mellom ledelse og ressurspersoner
• Gi et så godt medlemstilbud at dette øker motivasjonen
for å forbli som medlem.
• Skape økt bevissthet om TT som merkevare internt
i organisasjonen og satse målrettet på felles merkevarebygging innen TT på grunnlag av TTs verdier.
• Skaffe e-postadresse til medlemmene til bruk i direkte
kommunikasjon.
• Ta i bruk SMS som kommunikasjonsmiddel.
2007
• Årboka er en komplett oversikt over TTs sommer og
vinterruter. Den har blitt produsert som salgsbok i tillegg
til den vanlige årboka. På grunn av den anstrengte
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økonomiske situasjonen ble det besluttet at medlemmene
måtte hente boka på sentralt plasserte steder i kommunene.
Dette fungerte greit, men resultatet er at bare ca halvparten av medlemmene fikk boka. Og tatt i betraktning
at dette er en bok det er lagt ned mye ressurser i, samtidig
som boka er et meget nyttig verktøy for friluftslivsinteresserte, så er det synd at ikke alle har fått den.
Konsekvensen av det er at dette blir en engangsforeteelse,
neste bok blir distribuert til alle medlemmene.
2.4 Organisasjonen
Nye oppgaver og satsingsområder krever en organisasjon
som stadig tilpasses.
• Øke dugnadsinnsatsen i foreningen ved å gjøre det
interessant for flere å bidra i vår virksomhet.
• Øke satsingen på miljøskapende tiltak for foreningens
ildsjeler, slik at de føler seg satt pris på og motiveres
til videre innsats.
• Videreutvikle organisasjonen slik at våre komiteer,
grupper, ildsjeler, styre og administrasjon kan arbeide
mest mulig effektivt og med minst mulig dobbeltarbeid
og friksjon.
• Videreutvikle administrasjonen slik at vi er best mulig
i stand til å legge til rette for de nye utfordringene som
ligger foran oss
• I større grad måle resultater av vårt arbeid for å sikre
god kvalitetskontroll
• Utvikle en lokallagsmodell.
2007
• Dugnadsinnsatsen i TT er fortsatt meget høy, selv om
antall timer har gått noe ned, det har vært gjennomført
287 dugnader med til sammen ca 10 000 timer.
5.2 Styret
Styret har hatt 11 ordinære styremøter, og ett ekstraordinært
møte hvor grunnlaget for handlingsplan 2008 ble lagt.
Styret har behandlet 64 ordinære saker i tillegg til en rekke
informasjonssaker.
Av spesielt viktige saker for året vil styret nevne:
• Beslutningen om å satse på en styrking av turpartner
satsingen, med mål om å doble inntektene fra turpartnere
til en million kroner i løpet av to år. Det blir muliggjort
ved å ansette en person i en 40% stilling, i et toårsprosjekt
som redaktør for årboka og grafisk designer. Dette er
tjenester vi tidligere delvis har kjøpt, så merkostnaden
pr år blir kun 60 000,-.
• Beslutningen om vurdere enklere former for betjent
drift på Schulzhytta.
• Beslutningen om å starte arbeidet med å installere
batteribank på Storerikvollen. Dette vil gi en reduksjon
i gangtid på dieselaggregatet på 60%.
Det økonomiske resultatet er svakt. Året har vært preget av
at både vinter og sommersesongen på hyttene har blitt
kraftig redusert på grunn av en vanskelig værsituasjon.
Driften på Rønningen har også vært krevende, og gitt et
svakt årsresultat. Resultatet kunne på bakgrunn av dette
vært enda svakere, og det viser at mange sider av TTs drift
er blitt bedre. Kostnadsveksten er bremset opp gjennom en

større bevisstgjøring i hele organisasjonen. Marginene på
hyttene er bedret, blant annet på grunn av økt salgsfokus på
hyttene. Aktiviteten i TT-brygga er også betydelig økt.
5.3 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om vinteren og et om høsten.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling av
årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser om
dette til generalforsamlingen.
Rådet har også behandlet de strategiske føringer styret har
gitt for foreningens drift og handlingsplan 2008.
5.4 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøte ble arrangert på Kongsvinger. TT-delegater
var styreleder Randi Wiggen, og fra administrasjonen, Knut
Balstad, og Eva Austvik. I tillegg møtte Tom-Ivar Bern som
leder- og Vigdis Heimly som representant- for landsstyret.
TT hadde flere forberedte innlegg på møtet. Vi var pådriver
for å få til en prosess der man vurderer om styreleder
i DNT bør få en ordning der foreningen dekker tapt arbeidsfortjeneste. Motivet for å foreslå en slik ordning er at det vil
være vanskelig for noen utenfor Oslo-området å ta på seg et
slikt verv uten en viss utgiftsdekning.
5.5 FRAMTIDSUTSIKTER
De nærmeste årene vil det være et hovedsatsingsområde å
styrke foreningens økonomiske situasjon. Det er nødvendig
å bygge opp en egenkapital som gjør oss i stand til å få til
ønsket standard på hyttene, som kan gi oss mulighet til å
satse litt ekstra der det trengs.
Medlemstallet er et bilde på hvor mange som verdsetter vårt
arbeid, samtidig som det er den viktigste økonomiske
enkeltfaktor. Styret vil derfor at foreningen skal fortsette å
vokse. TT skal vokse med 500 pr år de neste to årene.
Mange tiltak kan settes i gang for å få dette til, men styret
nevner markedsundersøkelser, og medlemsfordeler som
aktuelle virkemidler.
Vi har to fjellområder, Trollheimen er jevnt godt besøkt og
hyttene går relativt bra. Sylan har vist en bekymringsfull
utvikling og hyttene er helt på grensen til å være underskuddsforetak. Styret er av den oppfatning at dette ikke kan
fortsette. Styret har valgt å gjøre Sylan til satsingsområde.
Denne satsingen vil fortsette i nye to år framover, for å
forsøke å snu denne utviklingen.
Det er viktig at vi nå bruker ressursene på å foredle det
produktet vi har. Hver enkelt av hyttene våre har fortsatt et
utviklingspotensiale. Rutenettet må forbedres ytterligere for
å gi nødvendig trygghet for enda flere. En foredling av produktet er viktigere på kort sikt enn utvikling av nye tilbud.

6. Fra komiteene og gruppene
6.1 KOMITÉ FOR BYGGING, VEDLIKEHOLD
OG BRANNVERN
Komiteen har bestått av Jan Fredrik Kvendbø (formann),
Erik Stabell, Kristian Tøndel, Erik-Martin Braathen,
Erik Wang, Morten Halgunset og Eirik Einum.
Fra administrasjonen møter Odd Harald Eriksen (sekretær).
I tillegg har styreleder Randi Wiggen møtt som representant
fra styret.
Det har blitt avholdt 9 møter i løpet av 2007. Ut over dette
er det avhold 3 arbeidsmøter, samt 4 prosjektmøter.
Komiteens sammensetning ble i 2007 noe endret. Erik Wang
og Morten Halgunset har gått ut av komiteen og
inn har Erik Einum kommet. Etter å ha fått driftssjef
inn i 100%, har komiteen valgt å redusere antall
komitemedlemmene fra 6 til 5 personer. Komiteens
sammensetning dekker likevel de viktigste fagfeltene
innenfor vårt arbeidsområde.
Med Erik-Martin Braathens bortgang, mistet foreningen
og komiteen en meget dyktig ressursperson. Erik- Martin
har delt sin erfaring, kompetanse og arbeidsinnsats i
foreningen i mange år. Også hans menneskelige kvaliteter
har kommet oss til del igjennom utallige dugnadstimer ute
på hyttene.
Byggeoppgaver 2007:
Trollheimshytta: Et nybygd kjølerom har bidratt til en
vesentlig forbedring til hyttas kjølekapasitet. Videre er
hyttas uthus påbygd 20 m2 for å gi plass til lagring av 2 års
vedforbruk. Etter utbyggingen vil uthus gi plass for et
mindre tørrvarelager og eget rom for frysere. Ombyggingen
gir også rom for kildesortering av avfall. Eternitt- tak på
uthus er erstattet med Royal- impregnert tretak.
Jøldalshytta: Ferdigstillelse av hovedhytta og tilhørende
sikringsbu/ uthus har tatt mye av BK’s tid også inneværende
år. Komiteen har organisert og deltatt aktivt i flere dugnader
i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet. Det gjenstår
noen mindre arbeidsoppgaver før prosjektet endelig er i
havn.
Etter en beklagelig uhell i forbindelse med etterfylling av
diesel på hovedtank, ble gulv og nedre del av vegg i
sikringsbua oversvømt med diesel. Polygon sto for skadebegrensning og rengjøring etter lekkasjen. Nedre del av
lecavegg måtte fjernes og pusses på ny, samt at hjørnefasade
i treverk måtte skiftes ut. Dette har vært en forsikringssak.
Storerikvollen: Etter en inspeksjon utført av næringsmiddelkontrollen sommeren 2007 ble det avdekket coliforme
bakterier i hyttas drikkvannskilde. For å kunne imøtekomme
drikkevannsforskriften ble det montert UV- anlegg med
partikkelfilter i hovedhytta.
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Rønningen: Her er leiligheten ferdigstilt og klar til overnatting. Trondheim kommune har kostet på toalett og
dusjanlegg for betjeningen. Det er bygd nye utemøbler på
veranda.
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Trollheimshytta:
Microkraftverk: Det er etablert en arbeidsgruppe med TT,
Trønderenergi og NVE som jobber med prosessen for å
kartlegge muligheten for en utbygging av et mikrokraftverk
ved hytta.

Dugnader:
2007 har vært et år preget av stor dugnadsinnsatts. Det er
avholdt 32 ulike dugnader knyttet til komiteens virkeområde. Det har vært noen gjengangere, men om lag 40
forskjellige personer har deltatt på de ulike dugnadene.

Storerikvollen:
Ny energiforsyning Prosjekteringen er ferdig og styret vedtok høsten 2007 å stille midler til rådighet for installasjon av
batteribank ved hytta. Dette reduserer driftstid og dieselforbruk med 60%, i tillegg kommer miljøgevinster som
redusert transport, CO2 utslipp og støy. Anlegget er av
samme type som i sin tid ble montert ved Jøldalshytta i
2005.

Bygge og vedlikeholdskomiteen vil benytte anledningen til
å takke tilsyn og alle andre som har deltatt på dugnader for
stor innsats og godt samarbeid i 2007.

Utførte vedlikeholdsoppgaver i 2007:
Det er utført en rekke vedlikeholdsoppgaver på de fleste
hyttene. Av større oppgaver kan nevnes:
Trollheimshytta: Hyttas strømaggregat ble fraktet ned til
bygda for service og selvbetjeningshytta er beiset. Det er
også malt og lakkert noen soverom inne i hovedhytta.
Gjevilvasshytta: Gammelt elektrisk anlegg i andre etasje er
skiftet ut. Kjellergulv, vegg i gangsoner og tørrvarelager er
malt. Opprettet kildesortering på selvhushold.
Jøldalshytta: Det er utført en rekke malingsarbeid på hytta,
utvendig beising, loftsgulv, samt noen soverom. Det er også
utført en del utvendig malingsarbeid på bygningsmassen.
Opprette kildesortering på selvhushold og hovedhytte.
Orkelsjøhytta: Deler av hovedhytta er beiset, samt opprettelse av kildesorteringsstasjon.
Storerikvollen: Det ble avdekket råte i dusjgulv på damedusjen. Her måtte råtebefengt treverk skiftes ut før gjenoppbygging av badet. Selvhusholdet er beiset, innervinduer
innsatt med olje, samt at vinduer på hovedhytta er malt.
Nedalshytta: Stabburet er malt, det er ryddet og tynnet ut
noe skog rundt hytta og langs veien. Det er opprette kildesortering for selvhushold og hovedhytte.
Schulzhytta: Det er ryddet opp utomhus, samt at uthusene
har fått sine etterlengtede utvendige malingsstrøk. Det er
opprettet kildesortering for hytta.

Ramsjøhytta:
Setninger i hyttas fundamentering har i mange år ført til
skjevheter og vridninger i hyttas konstruksjoner. Dette har
ført til at vinduer glipper, snø blåser inn igjennom sprekker i
konstruksjonen samt at mus kommer inn i hytta. Her jobbes
det fra BK’s side med prosjektering av ny fundamentering
av hytta.
Andre prosjekter:
Det arbeides aktivt med å få på plass gode rullerende vedlikeholdsplaner og driftsinstrukser ved alle hyttene. Dette
arbeidet vil følges opp videre.
Brannvernarbeidet i 2007:
Arbeidet med risikoanalyser for brannvernarbeidet er fulgt
opp i forhold til betjening. Det er avholdt brannøvelser på
alle de betjente hyttene. Det er gjennomført brannsyn på
de fleste betjente hyttene. Noen mindre avvik ble avdekket,
men i det store og hele viser det at vårt forebyggende
arbeide er svært bra ute på hyttene.

Parallelt med dette jobbes det videre aktivt med å utrede nye
prosjekter for hytteparken. Komiteens medlemmer har
deltatt aktivt i arbeidsgrupper og vært delaktige i utredninger og vurderinger ved følgende prosjekteringsoppgaver.

Sandgata 30: I januar fikk vi utført en brannteknisk tilstandsanalyse av eiendommen. Her ble det avdekket en rekke feil
og mangler. For å imøtekomme lovpålagte krav har vi gjort
følgende: Oppgradert skilting av rømningsveier og slukkemateriell, rømningsplaner i alle etasjer, branndører montert
i branncelledelingene. Det videre oppgraderingsarbeide
kommer til å fortsette ut over våren 2008.

Nedalshytta:
Ventilasjonsanlegg: Eksisterende ventilasjonsanlegg er
gjennomgått og kartlagt. En har sett på tiltak for å bringe
anlegget opp på et funksjonelt nivå.
Nytt inngangsparti: Dagens inngangsparti var en midlertidig
løsning med tanke på byggetrinn 2. Etter noen avklarende
runder i mellom Bvk og arkitekt, er prosjekteringen endelig
sluttført. Den endelige løsningen bygger på tidligere utkast
gjort av Nedalskomiteen fra 1999, med noen tekniske
endringer. Realisering og selve byggeprosessen vil skje
i 2008.

Trollheimshytta: Nytt brannsikringsanlegg er montert på
selvhusholdet ved Trollheimshytta. Anlegget vil ferdig
utbygd også gi 12V solcellebelysning på alle rom. Dette vil
redusere brannbelastningen på hytta.(Reduserer bruk av
stearinlys) Det arbeides videre fortløpende med oppgraderings plan for alarmanleggene på de øvrige selvbetjente og
ubetjente hyttene slik at vi over år kan bringe alle hyttene
opp på ønsket brannteknisk nivå.
Årlig service på alle brannslukkningsapparater på
Storerikvollen og Nedalshytta ble gjort før sommersesongen.

Utredningsprosjekter:
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6.2 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
Avdelingen drives av Jonny Remmereit som er
Informasjons- og markedssjef og Asgeir Våg som er informasjonsmedarbeider og redaktør av årboka. Asgeir Våg ble
ansatt i prosjektstilling fra juni 2007 og frem til desember
2008. Denne satsingen skal gi økt kapasitet for markedssjefen til å arbeide med turpartneravtaler for næringslivet.
I 2007 har TT hatt Sparebank1 som hovedsamarbeidspartner
og turpartnerne har vært: Axel Bruun Sport, TrønderEnergi
og Okkenhaug Bil.
”Vinter-Glede” og ”Sommer-Glede” 2007 ble produsert
som tabloidaviser med et opplag på henholdsvis 97.000 og
125 000 eks. Disse avisbilagene er et samarbeid med
Adresseavisen og TT. ”Sommer-GLEDE” ble laget av TT
i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Turistforening
(KNT). KNT bidrog med tekst og bilder om sine fjellområder som er Fjordruta, Dovrefjell og noe fra Trollheimen.
Bilaget ble distribuert som ilegg til Adresseavisen og det ble
levert ut hos turistkontorene i Sør-Trøndelag, på Nordmøre,
hos Axel Bruun og Byhaven.
”Fjell-Glede 2008” er distribuert til TTs medlemmer i
desember 2007. Opplag 18 000 eks ”Fjell-GLEDE” er en
veggkalender med en rekke nyttig informasjon knyttet til
den måneden den er mest aktuell for. Kalenderen inneholder
mange flotte bilder og forhåpentligvis vil den få en plass
på veggen. Da vil medlemmene kunne holde seg oppdatert
på hva som skjer i TT gjennom året. Hver kalenderside
inneholder en egen turkalender som viser hvilke arrangementer man kan delta på. I tillegg finner man en rekke
nyttige turopplysninger som er knyttet til måneden.
På grunn av at Posten stadig endrer sine bladavtaler og
portoregler har vi endt opp med, etter en totalvurdering,
å kutte ut Posten i større grad som leverandør av våre
tjenester. Dette lar seg gjøre på noen områder, men Posten
har i dag monopol og vi må derfor benytte de i en del
publikasjoner. I hovedsak vil vi publisere ”Sommer- og
Vinter-GLEDE” bare gjennom Adresseavisen. Derfor vil
vi både spare porto og hindre at husstander får dobbel
tilsending av bilaget. De som ønsker det vil selvfølgelig få
tilsendt bilaget av oss via Posten. Dette fanger vi opp ved at
medlemmer kan aktivt få gjøre et slikt valg. Årboka ble
gjennomført med hentedistribusjon. Medlemmene fikk,
sammen med turprogrammet, tilsendt en verdikupong som
kunne byttes mot årboka. Det ble etablert hentesteder i alle

kommune hvor TT har flere enn 20 medlemmer. Denne
ordingen hadde delt mottakelse blant medlemmene.
TT sparte i overkant av 100.000,- på denne ordingen.
Årbokkomiteèn synest at dette er et fornuftig innsparing
som et engangstiltak. Det vil derimot være lite tilfredsstillende om foreningen velger dette som en permanent
ordning. Årbokkomiteen forventer at boka for ettertida
blir distribuert til alle medlemmene som et av flere
medlemsgoder.
”Barnas Tur-Glede 2007” og ”GLEDE året rundt” ble
samprodusert og distribuert til alle voksne og barnemedlemmer. Dette ble trykket i A5 format og har et opplag
på 16.000 eks.
Prislisten er produsert i 1.000 eks.
TT har som en målsetting om å ha ett medieoppslag pr. uke
året igjennom. I 2007 var snittet 2 oppslag, som det også har
vært de siste årene. Dette har vært både i regionale og
lokale aviser, samt radio og TV. Det har vært arbeidet opp
mot lokale, regionale og nasjonale medier for å utløse
omtale av fjellområdene Sylan og Trollheimen. TT har et
godt samarbeid med et bredt medienett i Trøndelag.
”www.tt.no” er TTs internettsider. TT har felles database
med DNT. Stadig flere i TT er inkludert i bruken av nettsidene, noe som har bidratt til at sidene har fått en løft.
6.3 MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Komiteen har i 2007 hatt 7 ordinære møter, et møte
med daglig leder på Skistua, og to møter med vertinne
Eva Hestnes på Rønningen.
Arbeidsoppgaver:
• Foreningens fane, ferdigstilt til 17. mai 2007
• Komiteens mandat og retningslinjer
Gjennomførte arrangement:
• Aktiv Brygge med åpen post og åpen butikk, bilder
fra årets fellesturer og orientering om hyttedrift
• 17. mai med åpen kafe, ca 50 besøkende, og deltakelse
i Folketoget
• Høstmøte på Skistua med Jon Østeng Hov som foredragsholder. Ca 100 besøkende fikk se hans fantastiske
billedserie fra Forolhogna. De fikk også en orientering
om Trondhjems skiklub og TT ved foreningenes daglige
ledere
• 120 års jubileum arrangert på Rønningen søndag
16. desember. Jakob Margido Esp og Per Olaf Green
ledet allsang
6.4 NATURVERNKOMITEEN
Fjellet:
TT deltar også i ”rådgivende utvalg” for Skarvan og
Roltdalen Nasjonalpark. Gruppa har hatt et møte der ulike
problemstillinger knyttet til virksomhet i nasjonalparken
blir tatt opp.
TT har uttalt oss til det nye lovforslaget for motorferdsel
i utmark. Vi støtter forslaget, som stort sett opprettholder
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forbudet mot rekreasjonskjøring, men setter nyttekjøring
mer i system. Dette synet har hele DNT-systemet jobbet for,
og det er inngått allianser med grunneierorganisasjoner,
Norges Bondelag, Norsk Jeger og Fisk, og NHO Reiseliv.
Dette har vært en stor sak i 2007, men avgjørelsen og den
politiske kampen kommer først til neste år.

Det er i 2007 lagt ned ca. 1.600 dugnadstimer på rutearbeid
i Sylan og Trollheimen, sommer og vinter.
Det er i 2007 lagt ned et vesentlig arbeidet med å få GPSkoordinater(sporing) over alle TTs ruter. De fleste vinterrutene er ”sporet” samt flere av de mest trafikkerte sommerrutene. Dette arbeidet planlegger vi å bli ferdig med i 2008.

Nærområdene til Trondheim:
TT har fortsatt sitt engasjement i markasaken. Markaplanen
og grønnstrukturplanen og handlingsplaner knyttet til disse
er vedtatt med gode mål og tiltak og et godt ambisjonsnivå
for å bedre forholdene for friluftslivet. Arbeidet videre blir
primært å følge opp planene og bidra til vesentlig økte og
tilstrekkelige budsjetter for rask gjennomføring av den gjennomgående forbedring av tilrettelegingen som Markaplanen,
Grønnstrukturplanen og handlingsplanen for turfriluftslivet
legger opp til.
TT har engasjert seg i forbindelse med utbygging av friluftsbarnehager innenfor den røde strek, og til at Trondheim
kommune har besluttet å bevare militærleiren
på Lille Gråkallen til leirskoleformål. Dette er etter TTs
mening ikke en god forvaltning av markaområdene, og
i strid med den praksis det er lagt opp til i markaplanen.
Arbeidet har også i år vært gjort i samarbeid med FNF
(Forum for Natur og Friluftsliv.)
Alette Sandvik fra Naturvernforbundet har vært sekretær
for FNF i perioden, med Morten Ingebrigtsen som vikar
under hennes svangerskapspermisjon.

6.6 TURKOMITEEN
Turkomiteens arbeide i 2007 har som tidligere år vært å
planlegge og gjennomføre TT`s fellesturer for folk flest. I
tillegg har turkomiteen også ansvar for turlederutdanningen.
Det var god oppslutning om vinterens turer, men dessverre
måtte hele tre turer avlyses p.g.a svært dårlig vær.
Førpåsketurene i Trollheimen og Sylan var som vanlig
fulltegnet tidlig. Likeledes var det god oppslutning om dagsturene ”Vassfjellet på langs” og ”Vårskitur til Snota”.
Av sommerturene er det fremdeles ”Trekanten i
Trollheimen” og ”Vest-Trollheimen” som trekker flest
deltagere. Nytt av året var at vi avholdte fotokurs på
Gjevilvasshytta med naturfotograf Lars Andreas Dybvik.
I juli måned fikk vi besøk av 27 italienske fjellvandrere fra
foreningen CAI Spoleto som turkomiteen hadde lagt opp en
ukes fjelltur i Sylan for. CAI Spoleto er en forening i Italia
a la Trondhjems Turistforening.

TT har skrevet to innlegg om utbygging innenfor
den røde strek i marka.
TT har uttalt oss til det nye lovforslaget for motorferdsel
i utmark. Vi støtter forslaget, som stort sett opprettholder
forbudet mot rekreasjonskjøring, men setter nyttekjøring
mer i system.
I samarbeid med Fosen Turlag og Nord-Trøndelag
Turistforening har vi utarbeidet en høringsuttalelse om
vindkraftutbygging på kysten av Midt-Norge.
6.5 RUTE- OG KARTKOMITEEN (RKK)
Rutearbeidet på TTs ca 1.000 km. med merkede vinter- og
sommerruter er krevende. Det jobbes flittig både vinter og
sommer for å holde dette i god stand, men det er alltid rom
for forbedringer. RKK jobber kontinuerlig med vedlikehold
av rutene.
Det er i 2007 kommet til ytterlige 2 rodeansvarlige med
hver sin dugnadsgruppe rundt seg. Disse har kommet meget
godt i gang med sitt dugnadsarbeide. Vi er nå kommet opp i
12 rodeansvarlige som har ansvar for hver sin rute/løype
strekning – målet er 15 rodeansvarlige.
I 2007 er det lagt ned vesentlig arbeid på rutesiden med
utbytting og oppsetting av nye skilt, det er lagt ned ca 400
meter med plank, det er reparert bruer. Det er bygd ny bru
over Slettåa etter at elva er lagt ”tilbake” til sitt opprinnelige
løp, det er justert og ryddet traseer og det er bygget varder.
Vinterrutene i Trollheimen kvistes helt fram til hyttene i
trekanten. Vinterrutene i Sylan er permanent vinterstaket,
stakene blir supplert med kvist gjennom vinteren.
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Årets utenlandstur gikk til de franske Alper og ble fulltegnet allerede første dag den ble lagt ut for påmelding.
Interessen for GPS-kurs er stadig stigende og i 2007 ble
det arrangert 5 kurs med til sammen 73 deltagere.
Ny utdanningsmodell for turledere ble innført i TT i 2007.
Den nye modellen består av 6 moduler og bygger på hverandre. Modul 1 er et 3 timers Ambassadørkurs.
Modul 2 et to dagers nærmiljøturlederkurs, modul 3
sommerturlederkurs over to helger og modul 4 til 6
vinterturlederkurs over 3 helger.
I 2007 ble den gjennomført to Ambassadørkurs og et
nærmiljøturlederkurs.
For våre allerede etablerte turledere har turkomiteen avholdt
to seminar med faglig påfyll.
Totalt deltok 401 deltagere på våre 35 arrangementer.
6.7 ÅRBOKKOMITEEN
Årboka for 2007 ble en temabok for Trollheimen og Sylan. I
boka beskriver vi turer mellom turisthytter og -kvarterer
i fjellturområdene, der TT driver det meste av sin tilrettelegging i fjellet. Det er både beskrevet de merka rutene
mellom hyttene, men også mange fine turmuligheter som
ikke er merka. Boka beskriver også noen dagsturer fra
hyttene til aktuelle fjelltopper.
Beskrivelsene er korte, men vi håper de er dekkende nok
til å gi et inntrykk av hvordan det er å gå turene, terrengforhold, bruer, spennende steder å stikke innom, utsikter
osv.
Det er i teksten lagt inn rammer med opplysninger om
bl.a. verneområder, attraksjoner og kulturhistorie. Med

rutebeskrivelsene følger kartutsnitt som grovt forteller hvor
rutene går. Betegnelsene for hver enkelt rute er knytta til
disse kartene. For turplanlegging anbefales det å bruke mer
detaljerte kart, f.eks. turkart i målestokk 1:50 – 100.000.
Beskrivelsene kan også godt leses i sammenheng med TTs
årbok for 2000/2001 og boka ”118 turer i Midt-Norge” hvor
det er foreslått et 20-talls flerdagersturer i hvert av fjellturområdene Trollheimen og Sylan.

Året 2007 har vært et vanskelig år for TTU. Nesten hele
styret ble skiftet og vi måtte starte mye forfra igjen når det
gjelder kunnskap og erfaring. Dette krevde mye arbeid og
tid. TTs administrasjon har blitt sterkere knyttet til driften av
TTU.

Våre fjell
Det ble laget et særtrykk av årboka med stivinnbinding.
Denne er å få kjøpt i de fleste bokhandlerne i Midt-Norge
og hos Nord-Trøndelag Turistforening og TT.

Det har vært en utfordring å få gjennomført turene som
har stått på planen i 2007.
Kitekurs og Base Camp i Innerdalen var de to mest vellykkede arrangementene i 2007. Rekrutteringen av nye
medlemmer og folk til styre har kommet gjennom Base
Campen, noe som vi ser svært positivt på. Turene som ble
gjennomført var en stor suksess med fornøyde deltakere.

Takk for god hjelp!
Årbokkomiteen vil takke for den hjelpa vi har fått fra
mange til å sjekke opplysninger om rutene og til innholdet
i rammetekstene. Vi vil særlig takke en av bidragsyterne til
boka Selbu og Tydal, geologi, gruvedrift og kulturminner,
Harald Sveian, for mange fine rammetekster for Sylan og
redaktøren Gisle E. Rø for bruk av materiale fra boka.

TTU har utgitt et nummer av medlemsbladet HutteTTU i
2007. HutteTTU ble sendt til alle TTs medlemmer i alderen
13 – 26 år. 31. desember 2007 var det 1.437 medlemmer i
TTU mot 1.616 i fjor.
Det jobbes videre med opparbeiding av e-post lister til
TTU-ere og kommunikasjon og påmeldinger via nye
kanaler.

6.8 BARNAS TURLAG
Barnas Turlag planlegger og gjennomfører barne- og barnefamilieturer. Det har vært arrangert 44 turer i regi av all
virksomheten i BT. Det er en tur mindre enn i fjor. Det er
nå lokallag i Melhus, Oppdal, Orkdal, Byåsen og Skaun.

Det er i 2007 mottatt driftsstøtte fra Trondheim kommune
på kr. 79.250.

Barnas Turlag er TTs tilbud til barn og barnefamilier.
Modellen hvor stadig flere lokale resurspersoner ønsker
å starte opp slik aktivitet er en riktig utvikling mener TT.
Dette tilbudet er styres lokalt og folk føler at BT også er
å finne i deres nærmiljø. Vi har hatt kontakt med en ny
kommune i år og forhåpentligvis blir det startet opp med
BT i denne kommunen til neste år.
BT hadde også et samarbeid med Statsskog. Dette er
omfattet av fire arrangementer.
1198 personer under 13 år betalte medlemskontingenten.
Dette er 59 færre enn året før, hvor vi hadde 1281
barnemedlemmer. Medlemskontingenten økte fra 60,i 2006 til 90,- i 2007, som er en økning på 50 %.
Barnas Turlag har samarbeid med Dronning Mauds Minne.
Hvert år arrangerer vi skidag for barnefamilier på Frøset
Gård i Bymarka. Studentene planlegger, forbereder og gjennomfører arrangementet som en del at utdanninga. Studiet
inkluderer pensum i veilederutdanning slik at studenter ved
friluftsstudier gis veilederkompetanse lik egne veilederkurs.
Det betyr at disse ressurspersonene kan komme inn i vår
organisasjon og gjøre veilederoppgaver for Barnas Turlag
om de ønsker det.
6.9 UNGDOMSGRUPPA
Turer, kurs og andre arrangement for og med ungdom er et
av TTUs hovedmål.

6.10 FJELLSPORTGRUPPA
Generelt om aktiviteten i TTF
Etter rekordåret i fjor, har vi i år sett en liten tilbakegang
i hyperaktiviteten i TTF. I 2007 ble det gjennomført 30
turer/kurs. Dette er én tur mindre enn de to foregående år.
Planen var å gjennomføre 38. Vi hadde 529 deltagere på
turene våre. Det er 34 færre enn i i 2006. Av disse var 186
forskjellige mennesker. Dette er en tilbakegang på 34
stykker. I snitt er det 17,6 deltagere med på hver tur/kurs.
114 (61%) av deltagerene i 2007 var menn, mens 72 (39%)
var kvinner. TTF er kanskje ikke så mannsdominert som det
har vært tidligere.
En nyskapning på turprogrammet, var vår utenlandstur:
vi gjennomførte en vandring i Tyrkia i en uke. Det er lett
å tenke seg spennende turmål for flere slike utenlandsturer.
Forhåpentligvis blir dette en tradisjon.
Kurs
I 2007 gjennomførte vi fem kurs. Et av de planlagte kursene
ble avlyst og to av kursene var ikke på planen opprinnelig,
men ble arrangert mer eller mindre spontant.
Glattkjøringskurs ble i år innført som en direkte konsekvens
av at vår kursansvarlige kjøpte seg ny, stor og uvant bil.
Vi kjører jo ganske masse på vinterføre for å komme oss
på turer, så det er forsåvidt en ganske god ide. Kurset hadde
10 påmeldte og var fulltegnet.
Vinterkurset vårt ble avlyst. Vi har hatt tradisjon for å kjøre
skredkurs og vinterkurs annethvert år. De to siste vinterkursene våre har blitt avlyst pga intstruktørmangel. De jeg
har snakket med som var på dette kurset sist det ble gjen-
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nomført, har uttrykt at det var et svært nyttig kurs. Om neste
års styre klarer å stable kurset på beina igjen, hadde det
vært en god ting.
Etter å ha slitt med orientering i småhaugene på turen til
Vinsmyra i Selbu, fant vi det for godt å arrangere et orienteringskurs. Dette har vi ikke hatt før, men flere av
medlemmene i TTF er aktive i orienteringsmiljøet, så vi fant
ut at vi kanskje kunne prøve å få spredd kunskapen til flere.
Nybegynner klatrekurs har vi kjørt noen år nå med Terje
Valentinsen som primus motor. Disse kursene er som regel
fulltegnet, men i år hadde vi en liten svikt i antall deltagere.
En direkte konsekvens av dette var at alle fikk klatret
Innerdalstårnet på lørdag. Det kan virke som om markedet
for denne typen kurs begynner å bli mettet. Både Ute og
Trondheim Klatreklubb tilbyr klatrekurs. Disse kursene
konkurrerer ikke direkte med vårt kurs (annet innhold),
men det er uansett et større tilbud for den kurshungrige enn
det har vært tidligere. Kurset rettes mot klatring og sikring
i fjell. Kurset består av to kurskvelder og en helg med
klatring/veiledning i fjell. Kurset ble gjennomført i
Innerdalen med 11 deltagere.
Brekurs har også gått på skinner de siste årene. Kari Hallan
har de siste årene kjørt et godt opplegg med to kurskvelder
og en helg på bre i Jotunheimen. Kurset skal gi deltagerne
grunnleggende innføring i brevandring og sikkerhet samt
redning på bre.
Vi kjørte også et kort nybegynner sportsklatrekurs i regi
av Ute. Opplegget var det samme som Ute kjører på sine
kveldskurs, men vi fikk en viss grupperabatt. Dette kurset
varte to kvelder og ble også fulltegnet.
Medlemsmøter
I 2007 hadde vi litt færre møter enn hva vi har pleid å ha.
Dette har vært et bevisst valg fra styrets side, men vi tar
gjerne i mot tilbakemelding om noen savner hyppigere
møter eller har forslag til møter med et eller annet tema.
Vi har hatt møter hver måned med unntak av april, mai,
juli og oktober. Dette er tre færre møter enn i 2006.
Medlemsbladet i Hytt og vær og TTF internettsider
Medlemsbladet vårt har kommet ut 3 ganger i løpet av året.
Dette er ett nummer for lite. Vi kom sent i gang med første
utgave og fikk aldri hentet oss inn. Det ble derfor besluttet
å kutte ett nummer og komme ajour før 2008. Bladet
finansieres av annonser og av medlemsavgiften.
Internettsidene våre fungerer som en dugnad hvor hele
styret bidrar. Dette fungerer brukbart, men man er avhengig
av at alle styremedlemmene er flinke til å sjekke jevnlig om
noe bør oppdateres. Påmelding til turene foregår nå
utelukkende via web.
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Regnskap
I 2007 hadde vi budsjettert med et overskudd på 6200 for
å få litt mere egenkapital. Det ble blant annet vedtatt å øke
inntektene på kurs til 7000. Det endelige overskuddet ble
på kr 36.078,22.462,- av dette skyldes overskudd fra kurs. Hvis vi trekker
fra 1500,- som vi skylder tindegruppa for leie av utstyr, står
vi igjen med et overskudd som er 15.500,- høyere enn i
2006 og 14000 høyere enn budsjettert. Årsaken til dette
pene overskuddet fra kursvirksomheten er vel først og
fremst en kursansvarlig med nese for økonomi, men her er
en oppsummering av det viktigste: ca 8.000,- skyldes økte
kurspriser. 5.335,- skyldes at vi i år ikke har hatt utgifter til
sponsing av skredkurs og 2.080,- er inntekter fra sportsklatrekurs i samarbeid med Ute.
Den neste forklaringen på den store pengehaugen er bladet
vårt. Vi har brukt 10000 mindre på dette i år enn hva vi
hadde budsjettert med. Årsaken er delvis at vi har hatt færre
fargesider enn året før, samt at det kun ble utgitt tre utgaver
i fjor.
Bladet og kursvirksomheten forklarer mesteparten, men
her følger en oppsummering av øvrige avvik fra budsjettet:
a. Vi har kjøpt inn utstyr for 3.500,- mindre enn hva vi
hadde budsjett til.
b.Siden vi ikke ga bort overskuddet fra årsfesten i år, har
vi gått i omtrent i null på møteaktivitet i år. Dette er
4.000,- over budsjett.
c. Utgifter til administrasjon har gått noe opp, men
resultatet er ikke mer enn 1.000,- under budsjett.
Dette skyldes at vi hadde to representanter på årsmøtet
i DNT fjellsport i 2007.
6.11 VETERANAN
Styret har bestått av Hans Engan, leder, Ivar Maske,
Sven Ustad, Marit Lauglo, Bjørg Bertheussen og
Per Karsten Aune.
Årsmøtet ble avholdt 5. mars på Rønningen med 43
deltakere. Sven Kolstad ble valgt til møteleder.
Årsberetning og regnskap for 2006 ble referert.
Begge saker godkjent.
Harriet Herjuaune gikk ut av styret og ble takket etter 4 års
innsats. Som nytt styremedlem ble Bjørg Bertheussen valgt.
Ny valgkomité: Sven Kolstad, Solfrid Helåsaunet og Harriet
Herjuaune.
I løpet av 2007 ble det arrangert til sammen 45 aktiviteter
for medlemmene, 11 møter og 34 turer. Til sammen var det
1656 deltakere som deltok på aktivitetene.
Møter:
554 deltakere møtte opp på i alt 11 treff/møter i 2007,
antallet var på samme nivå som året før. Årets første møte
startet med vel 70 frammøtte, det var hverken sitte- eller
stå-plasser til de sist ankomne. Dette medførte at styret la
en plan for møtevirksomheten videre, hvis deltakelsen

skulle fortsette på dette nivået. Antall deltakere jevnet seg
ut og planen ligger fortsatt i ”skuffen”.
De tradisjonelle treffene – nyttårsfesten og julerømmegrøten
- på Rønningen samlet mye folk og er tydelig populære.
Det har vært avholdt 13 styremøter i alt. Mest arbeid har
gått med på å planlegge turene gjennom året, og å utarbeide
nytt program for 2008. I tillegg har styret diskutert alternative måter
- å arrangere treffene. Liten plass/stor deltakelse
- å planlegge sommerturer, hva er grensen for max
deltakelse?
- å planlegge turer til rene kultur arrangementer, er det noe
for oss?
Disse diskusjonene er ennå ikke avsluttet.
Turer:
Totalt i 2007 arrangerte vi 34 turer, med gjennomsnittlig
33 deltakere på hver tur. I vinterhalvåret ble det en nedgang
både i antall turer og deltakere, i forhold til året før.
Bl.a. tvang været oss til å avlyse to av de planlagte turene.
Sommerturene derimot har hatt en betydelig vekst.
Gjennomsnittlig var det 38 deltakere pr. tur, en økning på
5 fra forrige år. Det viser seg at turer utenfor nærområdet
trekker mest folk. 70 deltakere på operaforstilling på
Steinvikholmen, 67 til Forollhogna og det samme på
jubileumsturen til Halten og Sauøya. Blandingen natur,
mosjon og kultur er etter antall deltakere veldig
tiltrekkende. Besøkene på Snefugl Gård i Buvika, Lauglolia
naturreservat, Teigen Bygdemuseum i Klæbu, Langs gamle
Kongeveg på Hjerkinn og Thams rike i Songlia, alle med
godt over 50 deltakere. Overnattingsturen i høyfjellet gikk
til Nedalshytta og Sylan med 15 deltakere. En flott tur, men
her er det plass for mange flere.
Programmet for 2007 ble gjennomført på en flott måte og
vi berømmer turkoordinatorene for vel utført jobb og deltakerne for sin entusiasme og gode humør.

7. Årsberetning og regnskap 2007
samt budsjett 2008

Utviklingen i foreningen er stor. Prosjektet ”Nye
Jøldalshytta” har tatt mye av fokus også dette året, Vår etablering på Rønningen har kostet mer ressurser enn vi har
klart å forutse, men utvikler seg positivt. Det har vært et
dårlig år økonomisk, med et negativt årsresultat på i
overkant av en halv million. De viktigste grunnene for det
er at besøket hadde et kraftig fall på våre hytter og at vi ikke
klarte å nå våre budsjetterte mål på Rønningen. Derfor er
det mer gledelig at medlemstallet økte med ca 300 medlemmer i 2007. Det er også grunn til å påpeke at driften av betjente hytter fortsatt er krevende og at kompetanse og kontinuitet på drift er svært viktig. Vi mener fortsatt at
vi har et uutnyttet potensiale på det området.
Styret mener at informasjonen gitt her gir en rettvisende
oversikt over Trondhjems Turistforenings eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet
for 2007 er satt opp under denne forutsetning.
Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte.
I 2007 har det totale sykefraværet vært på ca. 1,3%.
Dette fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.
Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring
kr. 51 389, 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 29 mannlige og 86 kvinnelige ansatte. Styret
er sammensatt av 4 mannlige og 4 kvinnelige medlemmer.
Ytre miljø
Foreningen arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på
det ytre miljø blir så liten som mulig. Foreningen har i 2007
jobbet aktivt med en miljøsertifiseringsprosess, noe som
resulterte i sertifisering som Miljøfyrtårn-bedrift i 2007.
31. desember 2007, Trondheim 7. april 2008

ÅRSBERETNING 2007
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 14 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.
Foreningen har en administrasjon, som ved årsskiftet var på
7,4 årsverk og engasjerer totalt 17.2 årsverk på foreningens
betjente hytter. Dugnadsinnsatsen vurderes til ca 10 000
timer.

Randi Wiggen
styreleder

Vigdis Heimly
nestleder

Tom-Ivar Bern

Anne Karin Braathen

Arnt Frøseth

Eirik Einum

Jonas Holme

Kari Hallan

Frode Støre Bergrem
daglig leder
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REGNSKAP 2007 OG BUDSJETT 2008

BALANSE 31. 12. 2007
Budsjett
2008

Regnskap
2007

Budsjett
2007

Regnskap
2006

Noter
DRIFTSINNTEKTER
Bevertning og kiosksalg
Losjiinntekter
Medlemskontingent
Turpartner/annonseinntekter
Turer/kurs/arrangement
Andre driftsinntekter
Støtte og bidrag

NR 1
NR 2
NR 3

Sum inntekter
DRIFTSKOSTNADER
Varekjøp
Lønn mm
Innventar og utstyr
Brannvern
Vedlikehold
Forsikring
Lys, varme og renhold
Transport, reise og opphold
Turer, kurs og arrangement
Løypetiltak
Medlemstjenesten
Barne- og ungdomsarbeid
Markedsføring
Kontorhold
Telefon og porto
Avskrivninger
Andre driftutgifter

NR 4

NR 5
NR 6

NR 7

Sum kostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSPOSTER
Rente- og finansinnt.
Rente- og finanskostn.
Sum finansposter
Ekstraordinære inntekter

8 127
3 082
5 487
650
650
100
900

7 098
2 775
5 137
476
645
67
903

7 626
3 177
5 132
200
650
80
900

6 560
3 107
4832
428
518
67
810

18 996

17 101

17 765

16 322

2 889
9 507
250
50
380
200
739
508
550
80
1600
80
800
200
280
90
250

2 695
9 007
317
59
250
195
709
549
523
53
1530
79
765
194
225
70
262

2 361
8 763
250
449
170
666
554
550
90
1 450
85
950
346
330
90
300

2146
8099
326
52
299
167
692
564
441
82
1 323
86
894
208
298
70
291

18 454

17 482

17 404

16 038

542

- 381

361

284

Noter
2007

2006

2005

10 398 443
100

10 373 877
100

6 126 686
100

10 398 543

10 373 977

6 126 786

100
10 000
10 100

100
10 000
10 100

100
10 000
10 100

10 408 643

10 384 077

6 136 886

1 021 456
397 838
38 137
1 943 596

969 000
389 235
69 281
2 835 069

779 000
586 438
16 956
2 202 678

3 401 027

4 262 585

3 585 072

13 809 670

14 646 662

9 721 958

2007

2006

2005

5 285 968
287 284

5 842 400
287 284

5 701 714
253 159

5 573 252

6 129 684

5 954 873

4 200 000
5 000
900 000

4 200 000
5 000
900 000

5 000
200 000

Sum langsiktig gjeld

5 105 000

5 105 000

205 000

390 430
429 424
57 099
758 472
1 273 730
222 263

159 595
408 161
97 562
669 211
1 771 190
306 259

1 385 080
350 402
258 360
573 795
884 195
110 253

3 131 418

3 411 978

3 562 085

13 809 670

14 646 662

9 721 958

EIENDELER
Anleggsmidler
Bygninger
Bårdsgarden
Sum driftsmidler
Tydal Båtrute AS
Oppdal Båtservice AS
Sum andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre fordringer og periodiseringer
Bankinnskudd, kontanter mv.

NR 12

NR 13

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Kapitalkonto
Fond livsvarig medlemsskap

NR 14
NR 14

Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Lån til kjøp av TT brygga
Lån i DNT
Lån i fond

NR 8

45
230
185

27
239
- 211

35
197
- 162

31
174
- 143

NR 9

0

39

100

100

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk/arb.g.avg.
Skyldig merverdiavgift
Skyldig feriepenger
Forsk.bet. kontingent
Annen korts. Gjeld

357

-557

299

241

Sum korts.gjeld

ÅRSRESULTAT

NR 11

NR 15
NR 15

Disponeringer
Avsetninger til kapitalskonto
Avsetning eiendom-/byggefond

Sum gjeld og egenkapital

Byggeprosjekter
Støtte fra driften til Jøldalshytta
Støtte byggeprosjekter
Total byggeprosjekt kostnad

Randi Wiggen
styreleder
sign

Vigdis Heimly
nestleder
sign

Tom-Ivar Bern
sign

Anne Karin Braathen
sign

Eirik Einum
sign

Jonas Holme
sign

Kari Hallan
sign

Frode Støre Bergrem
daglig leder
sign
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NR 10

228
322

1 200
359

Arnt Frøseth
sign
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007
NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2007
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 tilskuddet er ment å
dekke, er påløpt. Bidraget/tilskuddet benyttes til nedskrivning på utbyggingen. Inventar og utstyr til administrasjonen
kostnadsføres direkte. Eiendommene avskrives ikke.
Oppussingskostnader av kontorlokalene i Sandgata
avskrives over 10 år.
∑ resultatregnskapet har en høyere spesifiseringsgrad enn
regnskapslovens krav.
∑ forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, TT er tilsluttet ordningen for avtalefestet pensjon (AFP) for sine 7 fast ansatte i administrasjonen. Forpliktelsen er i henhold til god regnskapsskikk for
små foretak ikke balanseført.
NB etterfulgt av bokstav er note til budsjettet
NR note er note til regnskapet

NB A
Det er lagt inn en generell prisstigning på mellom 4 og 5%,
medlemsvekst på 500 medlemmer og 1200 flere overnattinger på hyttene.

NOTE NR 1 TURPARTNER/ANNONSEINNTEKTER
Hovedsamarbeidspartner: Sparebank 1 Midt-Norge, turpartnere: Axel Bruun Sport, Trønder Energi og Okkenhaug Bil.

NOTE NR 2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Andre inntekter består i hovedsak av dusjinntekter på hyttene, utleie av jaktterreng, nøkkelutleie og gebyr på
innkreving av fordringer.

NOTE NR 3 STØTTE OG BIDRAG
Støtte/bidrag til
Sum 903 Fått fra
Kom deg ut dagen
100 DNT/Frifond
Skolearbeid
125 DNT/DN og Skogselskapet
Barne og ungdomsarbeid 79 Trondheim kommune
Barne og ungdomsarbeid 133 DNT/Frifond
Prosjektstøtte
145 DNT/Frifond
Madrasser
24 Olav Thons madrassfond
Opptur
54 DNT/Frifond
Friluftsområde
9 Fylkesmannen i Sør-Tr.lag
Friluftsliv og helse
25 Skogselskapet
Innkjøp hyttene
128 Klevens gave
Moms kompensasjon
54 DNT
Annet
27 Bl.a. Espenes begravelse
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NOTE NR 4 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består av følgende poster:
2007

2006

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjon
Andre lønnskostnader

7 356
860
935

6 490
884
357
366

Sum lønnskostnader

9 007

8.099

daglig leder

styret

476 751
12 213

0
0

Godtgjørelser
Lønn
Annen godtgjørelse

TT er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som
tilfredsstiller kravene i loven.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør ca kr. 60 000.
Av dette utgjør ca 19 000 konsulenthonorar.
NOTE NR 5 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 6 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
TT gir ut egen årbok, Vinter-GLEDE og Sommer-GLEDE
gis ut i samarbeid med Adresseavisa og distribueres til alle
Adresseavisas abonnenter. Det produseres i tillegg eget turprogram for Barnas Turlag, Ungdomsgruppa, turer for folk
flest og for Veteranan.
Brosjyrer og planleggingskart for TTs fjellområder produseres også årlig. Det annonseres for åpningstider, etter
hyttepersonell og spesielle arrangement. TT er aktiv bruker
av internett og har utviklet sine hjemmesider www.tt.no til å
bli en informasjonskanal som svært mange benytter seg av.
Dette utgjør i stor grad TTs informasjon og markedsføringsarbeid i tillegg til en kontinuerlig bearbeiding av
massemedia.
NOTE NR 7 AVSKRIVNINGER
Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 70.000.
NOTE NR 8 RENTE- OG FINANSKOSTNADER
Dekker rentekostnader fra Klingenbergs gave for lån til
Jøldalshytta og fra Sparebank 1 Midt-Norge for lån til kjøp
av TT-Brygga (Sandgata 30b).
NOTE NR 9 EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER
Består i hovedsak av automatinntekter.
NOTE NR 10 STØTTE BYGGEPROSJEKTER
TT har mottatt 35 000 i tippemidler til Trollheimshytta og
43 000 til Nedalshytta i 2007.
I tillegg har vi mottatt 150 000 til uteprosjekt på Rønningen
fra Adolf Øiens gavefond.

NOTE NR 11 BYGNINGER
Bokført verdi
01.01.07
Sandgata 30 1. etg
Sandgata 30
Dindalshytta
Fiskåhøgda
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta
Kjølihytta
Nedalshytta
Nøstebu
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Remslistuggu
Schulzhytta
Storerikvollen
Trollheimshytta
Vekvesætra
Helgetunholtsætra
Bru Gml.sæterdalen
Rønningen

215 993
4 200 000
29 055
18 000
302 520
18 000
3 418 768
202 067
536 684
0
0
136 188
111 850
26 005
806 763
282 949
4 932
12 864
51 238

Nybygg

Nedskriving
off. støtte

Nedskriving
Gaver

Bokført verdi
31.12.07

70 000

145 993
4 200 000
29 055
18 000
302 556
18 000
3 534 008
202 067
493 684
0
0
136 188
111 850
26 005
806 882
394 079
4 932
12 864
51 238
-88 958

70 000

10 398 443

36
115 240
43 000

119
146 130

35 000

61 042
10 373 876

Avskriving

322 567

150 000
78 000

150 000

NOTE NR 12 VARELAGER
Varelager; hyttene 323 000, TT-Brygga 698 456, varelageret er vurdert til minste kostpris.
NOTE NR 13 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig medlemsfond og kasse. Bundne midler utgjør:
skattetrekksmidler kr. 399.999.
NOTE NR 14 EGENKAPITAL
Endring av egenkapital
Inngående balanse 01.01.07
Underskudd 2007
Utgående balanse 31.12.07

Kapitalkonto
5 842 400
- 556 432
5 285 968

Fond for
livsv. medl.
287 284
287 284

Sum
6 129 684
- 556 432
5 573 252

NOTE NR 15 LANGSIKTIG GJELD
Selskapet hadde pr 31.12.2007 gjeld på kr 4.200.000 til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid.
Øvrig langsiktig gjeld utgjør 905.000,-. Selskapets langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler og varebeholdning.
Bokført verdi på pantsatte midler pr 31.12.2007 utgjorde kr. 4.200.000.
KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 2007
2007 har vært et økonomisk dårlig år for Trondhjems Turistforening. Det har vært en liten økning i antall medlemmer, men en
markant nedgang i antall overnattingsgjester. I tillegg har Rønningen vært økonomisk krevende i 2007 med mindre omsetning
og besøk enn det hadde budsjettert med for 2007.Disse faktorene har slått ut hardere enn resultatet tilsier. Det betyr at mange
av de spare- og forbedringstiltakene som er gjennomført, har gitt resultater. TT- brygga har hatt en fin utvikling som informasjonssenter og butikk. TTs kommunikasjons- og informasjonsflyt har stadig utviklet seg og har vært god også i 2007.
BUDSJETTFORUTSETNINGER 2008
Det er lagt inn en moderat prisstigning for 2008, tilnærmingsvis DNTs anbefaling. Vi budsjetterer med en økning på til
sammen 1 200 flere overnattinger på hyttene. Det vil også i 2008 bli satset på Sylan for å få opp besøket her. Medlems-kontingenten følger i DNTs anbefaling, med et tillegg for tilsendt årbok. Det er lagt inn en medlemsvekst på ca 3% i 2008.
Vi ønsker fortsatt å prioritere innsatsen på brannvern og vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige krav og et
etterlengtet behov. Styret ønsker å styrke og bygge opp egenkapitalen i foreningen etter flere år med store investeringer, derfor
budsjetteres det med et overskudd på driften.
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8. Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på generalforsamlinga 15. mars 2007)
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.
3 Æresbevisninger:
Menn og kvinner som har gjort foreningen særlige tjenester
kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens
heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten
kontingent.
Styret gir melding om dette på generalforsamlingen.
4 Foreningens ledelse:
STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret
består av Styreleder, styrets nestleder og 6 medlemmer,
og er beslutningsdyktig når styreleder, eller i hans fravær,
nestleder og 3 styremedlemmer er til stede. Styrets nestleder
velges av og blant styrets medlemmer. Styreleders evt
nest-leders stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
De som skal velges inn i styret må være medlem av
Trondhjems Turistforening.
En representant for undergrupper i TT, som har årsmøte og
velger styre, har møte og talerett på 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 styreleder, nestleder og ett styremedlem) og
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de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter daglig
leder og fastsetter dennes lønn. Daglig leder er ansvarlig for
foreningens operative drift.
Foreningen forpliktes enten ved styreleder, eller ved styrets
nestleder og ett styremedlems underskrift.
RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Rådets medlemmer kan gjenvelges tre ganger, slik at
maksimal funksjonstid blir 12 år.
Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets
medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året.
På rådsmøtene skal styreleder i foreningen være tilstede, og
de øvrige styremedlemmer gis anledning til 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.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
d) Rådets ordfører, eller den denne utpeker skal lede generalforsamlingen
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling
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 Adresseavisen og på
foreningens hjemmeside. Dokumentene skal i denne tiden
være lagt ut på foreningens kontor.
Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.
Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig
flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i
paragrafene 8 og 9.
Generalforsamlingen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjett for inneværende år
5 Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og
livsvarige medlemmer. Dog kan styret for det enkelte
år foreta regulering av kontingenten i takt med den
alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for
generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle
for årsbetalende og nye livsvarige medlemmer på
grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og
avrundes oppover til nærmeste femkrone.
6 Veivalgsdokumentet
7 Forslag fra styret.
8 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret
innen 1mnd før generalforsamlingen

9 Valg på:
a) styreleder for 2 år
b) styremedlemmer for 2 år
c) medlemmer av Rådet
d) lønnet revisor
e) 2 desisorer
f) 1 medlem av valgkomiteen.
Det tredje oppnevnes av styret

9. Bilag til årsberetningen

Styremedlemmer kan gjenvelges tre ganger slik at deres
funksjonstid blir maksimalt åtte år. Hvis et styremedlem blir
valgt til styreleder, velges et nytt medlem til styret for resten
av funksjonstiden.

ÅRSBERETNING 2007

Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig
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.
6. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innen 1mnd før generalforsamlingen
sende skriftlig forslag for samtlige valg unntatt valgkomite.
Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen
samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år.
Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil tre ganger
slik at maksimal funksjonstid blir 8 år. Hvis et medlem av
valgkomiteen faller fra midt i en periode gis styret fullmakt
til å oppnevne en ny representant fram til neste generalforsamling.
7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av
Styret, Rådet, eller etter skriftlig begjæring av minst 2 % av
medlemmene. For innkalling, varsel, avstemninger og stemmerett gjelder det samme som for den ordinære generalforsamling.
8 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske
Turistforening. Styret oppnevner foreningens representanter
til Den Norske Turistforenings landsmøte.
9 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret
i hende innen 1mnd før generalforsamlingen.
10 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.

9.1 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Er gitt av ekteparet Hjørdis og Olaf Klingenberg i 1978.
Gaven skal brukes til å gjøre fjellet tiltrekkende for fotturisten og disponeres på en slik måte at de kommer foreningens
virke og dermed fotturisten til nytte. Forvaltningen er lagt til
TTs styre, som igjen har satt ned et eget fondsstyre.

Av regnskapet for 2007 fremgår det at legatets formue pr.
31. des. 2007 var kr. 6.137.793. Pr. 31. des. 2006 var formuen kr. 5.949.997.
Endring i formuen skyldes kursendring av verdipapirer.
Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, grunnfondsbevis,
lån til TT og fast eiendom.
I 2006 investerte legatet kr. 2.881.302 i TTs brygge
Sandgata 30 B, med en eierandel på 40%.
Etter legatets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning ut fra dagens markedssituasjon.
Legatet har hatt ett styremøte i 2007.
Legatstyret i 2007 har bestått av Trond Ekker, Karl H. Brox,
Jarle Malvik og Randi Wiggen.
Trondheim, 31. mars 2008.
Karl H. Brox
sign

Jarle Malvik
sign

Randi Wiggen
sign

Resultatregnskap 01.01. –31.12.2007
INNTEKTER
Bankrenter
Aksjeutbytte
Avkastning Sameie Sandgata 30 B
Renter fra TT

kr.
kr.
kr.
kr.

41 848
109 350
70 000
36 000

kr.

257 198

kr.

375

kr.

375

kr.

256 823

Kursendring grunnfondsbevis, note 1 kr.

69 027

UTGIFTER
VPS/gebyrer

Ordinært resultat

Årsresultat

kr.

187 796

Note 1
Kursendring, Grunnfond Sparebank 1 kr.

69 027
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Balanse 31.12.2007
Omløpsmidler
Bankinnskudd Sparebank 1
Grunnfondsbevis Sparebank 1,
18.225 á 25,- kurs 61,41251
Utestående fordring til TT
Utestående fordring til Sameie Sandgt. 30 B

kr. 1 131 248
kr. 1 119 243
kr.
36 000
kr.
70 000

Anleggsmidler
Sameie Sandgata 30B, eierandel 40%
Pantesikrede lån

kr. 2 881 302
kr. 900 000

Sum eiendeler

kr. 6 137 793

Kapital
Kapital 1.1.
Årets resultat

kr. 5 949 997
kr. 187 796

Kapital 31.12.

kr. 6 137 793

Kapital pr. 31.12.2007 stemmer med utskrifter fra
bank/VPS.
Trondheim, 31. mars 2008.
Karl H. Brox
sign

Jarle Malvik
sign

Randi Wiggen
sign

Side 128

9.3 FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Gaven på 1 000 000 kroner ble gitt TT av Finn og Ågot
Kleven. Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave ble stiftet
15. mai 2000. 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 søkt om inntil kr. 250 000,- fra fondet i 2007.
Denne søknaden er innvilget med 127 544,- som utgjør hele
avsetningen i stiftelsens regnskap pr. 31. desember 2007.

9.4 PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter kommer fra royalties fra salg
av ”Fjellflora”. Fjellflora er utarbeidet av Olav Gjærevoll
og Reidar Jørgensen med illustrasjoner av Dagny Tande Lid
og de har gitt dens inntekter ved royalties til TT. Gaven
ble gitt og Publikasjonsfondet ble stiftet 2. januar 1974.
Renteinntektene skal bidra til å støtte fjellvandrerne og
publikums interesse for friluftsliv i Trondhjems
Turistforenings fjellområder og nærmiljø. Etter søknad
ytes bidrag til innkjøp av utstyr til hyttene.
Fondet har ikke mottatt søknader om bidrag/støtte i 2007.
Fondsstyret har avholdt 1 møte (årsmøte) i 2007.
Randi Wiggen ble gjenvalgt som leder av fondet for
en periode på 3 år
Sven Kolstad ble valgt inn i styret etter Ivar Sollie på
rådsmøte i TT i 2007.

9.2 FALKANGERS FOND
Gaven på 100 000 kroner er gitt av Disponent Arne
Falkanger i 1971. Renteavkastningen skal benyttes til
fremme av barns og unges interesse for turer i fjellet,
f.eks som støtte til turer og aktiviteter i foreningens regi
sommer og vinter.
Fondsstyret har ikke mottatt søknader til fondet i 2007.
Det har vært avholdt 1 møte/årsmøte i 2007
Randi Wiggen ble gjenvalgt som leder av fondet for
en periode på 3 år.
Beholdning pr. 1.1 2007
Renter 2007

kr.
"

527.427,08
10.025,00

Beholdning pr. 31.12.2007

Kr.

537.452,08

Knut Balstad, 27. februar 2008
Randi Wiggen
leder

Sven Kolstad

Torbjørn Falkanger

Hei TT,
Tusen takk for gavekortet som jeg fikk.
Godt opphold på Nedalshytta og fine turer
i Sylene sammen med bestemor
Hilsen Mari Lauglo, 7 år
Barnas Turlag
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Beholdning pr. 1.1. 2007 grunnfond
Beholdning pr. 1.1. 2007 driftsfond
Renter grunnfond 2007
Renter driftsfond 2007

kr. 280.956,53
"
69.021,10
"
7.160,00
"
1.759,00

Beholdning pr. 31.12.2007

kr. 358.896,63

Knut Balstad, 27. februar 2008
Randi Wiggen
leder

Sven Kolstad

Torbjørn Falkanger

