
203TRONDHJEMS TURISTFORENING   ÅRSRAPPORT 2013
Gå deg frisk og glad!

2013



204 TRONDHJEMS TURISTFORENING  ÅRSRAPPORT 2013

O R G A N I S A S J O N S K A R T  

TTs årsmøte

Valgkomiteen

Rådet

Kontrollutvalg

Styret

Frode Støre Bergrem
Daglig leder

Eva Austvik
Leder tur- og kursavdeling

Knut Balstad
Leder turinformasjon og butikk

Maria Holo Leikarnes
Ansvarlig  barn og ungdom

Gro Karikoski 
(vikar fra 15. mai)

Odd Harald Eriksen
Leder driftsavdeling

Tine Elisabeth Nestvold
Fagleder betjente hytter 

Johan Solberg
Ruteansvarlig

Ansatte 
Betjente hytter

ÅrbokkomiteenTurkomiteen

Turledere/Veiledere

Barnas Turlag, 16 lokallag

DNT ung Trøndelag

Fjellsportgruppa

Veteranan

Frøya Turlag

Fosen Turlag

Bygge- og vedlikeholdskomiteen

Rute- og rodeansvarlige

Tilsyn på hyttene

Dugnadsgrupper

Naturvernkomiteen

Jonny Remmereit
Informasjons- og markedssjef

Turpartneransvarlig

Asgeir Våg
Grafisk formgiver

Redaktør

Anne Eilertsen
Administrasjonssekretær 

Lillian Svingen
Økonomimedarbeider
Torunn Haugrønning 

Økonomi- og
organisasjonsansvarlig

(fra 1. august)

DRIFTSAVDELING TUR- OG KURSAVDELING INFORMASJON OG MARKED 



205TRONDHJEMS TURISTFORENING   ÅRSRAPPORT 2013

1. Aktivitetsrapport

1.1 Medlemsutvikling

1.2 Besøk på hyttene

1.3 Økonomi

1.4 Styrets arbeid

1.5 TTs administrasjon

1.6 Tur og kurs

1.7 Hyttedrift

1.8 Rute og kartarbeid

1.9 Informasjon og markedsføring

1.10 Samfunnsaktørrollen

1.11 Sylansatsingen

1.12 TT takker for støtten til friluftsliv 

2. Styrets beretning 

2.1 Årsberetning 2013 

2.2 Oversikt over foreningens tillitsvalgte og ansatte 

2.3 Eksterne styrer og utvalg

2.4 Rådsmøter

2.5 DNTs landsmøte

3. Regnskap 2013 med budsjett 2014

3.1 Regnskap og budsjett

3.2 Noter til årsregnskapet 2013

4. Bilag til årsberetningen 

4.1 Referat årsmøte 2013

4.2 Oversikt over foreningens hedrede

4.3 Årsberetning TTF

4.4 Årsberetning Veteranan

4.5 Årsberetning Fosen Turlag

4.6 Årsberetning Frøya Turlag

4.7 Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 

4.8 Falkangers fond 

4.9 Publikasjonsfondet

4.10 Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave 

4.11 Sameie Sandgata 30

4.12 Lover for Trondhjems Turistforening

6

6

8

10

10

10

10

12

15

16

17

18

18

19

19

20

21

21

21

22

22

24

28

28

30

30

31

32

33

34

34

35

35

36

37

INNHOLD



206 TRONDHJEMS TURISTFORENING  ÅRSRAPPORT 2013

FORORD

2013 ble et suksessår for Trondhjems Turistforening; medlemsvekst, perfekt 
vinter og sommer med stor aktivitet knyttet til tilbudene våre både i fjellet og de 
mer urbane områdene våre. Et år som minner oss om at det er naturen som setter 
premisser for vår suksess. Det bekrefter nødvendigheten av å gjøre veivalg som tar 
høyde for de perfekte «turårene» og de mer krevende. Det minner også om nytten 
av å ha mange bein å stå på noe denne årsmeldingen viser at vi har. Aldri har vel 
Trondhjems Turistforening hatt større aktivitet enn i 2013.

Det er med stor ydmykhet styret uttrykker sin takk til alle de som bidrar til denne 
suksessen. Administrasjonen som gjennom sitt daglige arbeid bidrar til en stødig 
utvikling av organisasjon og tilbud. Hele dugnadsapparatet som møter opp og 
utfører arbeid på og til de mest gunstige og ugunstige tidspunkt. Alt dette gjøres 
mulig av medlemmenes engasjement og de økonomiske bidragene som kommer 
via spillemidler, støtte fra fond og legater, prosjektmidler og alle våre gode sam-
arbeidspartnere lokalt i Sør-Trøndelag. 
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Året 2013 har vært preget av stor aktivitet, 
godt besøk på hyttene, og en formidabel 
dugnadsinnsats. Styret vil framheve noen av 
høydepunktene fra året.

•	Medlemstallet	økte	med	2,1	%	til	18.664.	 
 Det er ekstra gledelig at antallet barne- og 
	 ungdomsmedlemmer	øker	enda	mer,	med	4,9	%.
  Hver 16. sørtrønder er nå medlem av TT.

•	Totalt	er	det	22.387	overnattinger	på	hyttene	
 i fjellet. Dette er et svært godt besøkstall for TT, 
	 bare	to	tidligere	år	(2002	og	2008)	har	vært	bedre.

•	Det	har	vært	et	aktivt	prosjektår.	Etter	stor	besøks
 vekst på Ramsjøhytta er den nye sikringshytta med
 hunderom under bygging, og skal stå klar til bruk 
	 sesongen	2014.	På	Gjevilvasshytta	er	det	ferdig-
 stilt nytt avløpssystem. Nedalshytta har fått nytt 
 inngangsparti, nytt ventilasjonsanlegg, og et 
 generelt løft utvendig. 
 
•	TT	har	fullført	et	treårsprosjekt,	som	har	løftet	
 standarden på rutenettet. Det har resultert i ny 
 skilting fra alle startpunkter, betydelig klopping 
 og rydding på rutenettet, forbedringer på vinter-
 merking i Sylan, med røde kryss på stolpene, og
 merking av to nye toppturer. Det er rekruttert 
 frivillige ruteansvarlige på alle ruter.

•	Satsingen	på	barn	og	unge	gir	gode	resultater,	
 og TT har nå 16 lokale Barnas Turlag-grupper 
 i fylket. Samarbeidet med Nord-Trøndelag om
  DNT ung Trøndelag førte til at vi mottok 
 «veiviserprisen» på DNT ungs landsmøte.

•	Foreningen	er	best	i	DNT-klassen	på	den	nasjonale
 turportalen UT.no. Arbeidet med «turbasen» som
 også gir flotte årbøker, fører til at det er svært 
 mange og varierte turforslag fra Midt-Norge på
 denne viktige turportalen.

•	Dugnadsinnsatsen	i	foreningen	har	økt	med	
	 formidable	39,5	%	til	19.519	timer.
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1. AKTIVITETSRAPPORT

Medlemmer	i	TT	totalt		2004-2013

Ung turglede.  Foto: Frode Støre  Bergrem

1.1 Medlemsutvikling
Medlemsutviklingen i 2013 viser en fortsatt 
god utvikling. Ved årsskiftet hadde foreningen
18.684 medlemmer, som er 2,1 % høyere enn 
2012. Den største økningen er for gruppen 
ungdom mellom 19-26 år med 11 %. Barn og 
ungdom generelt øker med gledelige 4,9 %.    

Ny medlemsrekord i 2013
Medlemmer i TT totalt: 18 684
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MEDLEMSTALLET  TOTALT  2004 - 2013 

Medlemsutviklingen	i	Trondhjems	Turistforening	2004-2013

 2013 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Hovedmedlemmer 8 864 8 846 8 701 8 777 8 568 8 265 7 735 7 510 7 525 7 601

Hustandsmedlemmer 3 806 3 661 3 587 3 525 3 363 3 150 2 827 2 762 2 886 2 902

Student/ungdom 19-26 år 1 338 1 202 1 291 1 263  1 116 1 040 920 937 738 840

Skoleungdom 13-18 år 982 1 009 1 013 1 050 1 036 997 916 853 878 700

Honørmedl., over 67 år 1 716 1 664 1 523 1 447 1 341 1 243 1 146 1 128 1 083 1 032

Barnas Turlag, tom. 12 år 1401 1 348 1 364 1 389 1 392 1 337 1 198 1 257 1 226 1 281

Livsvarige medlemmer 577 571 570 568 571 561 577 555 543 542 

Medlemmer totalt 18 684 18 301 18 049 18 019 17 387 16 593 15 319 15 002 14 879 14 898
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1.2  Besøk på hyttene
Besøket i fjellet har vært meget bra i 2013. Totalt har 
hyttene i Sylan og Trollheimen hatt 22.387 overnat-
tinger. Sammenlignet med fjoråret er økningen på 
29 %. 2012 var imidlertid et spesielt år med uvanlige 
værforhold og dermed svikt i besøk både vinter og 
viktige perioder om sommeren. Sammenlignet med 

et normalår (snitt av de ti siste årene) er økningen 
likevel på 8,2 %. De betjente hyttene hadde et besøk 
på 16.966, det høyeste som er registrert. På Rønningen 
fortsatte den positive utviklingen. Omsetningen økte 
med 5 % fra året før.

Overnattingstall	for	turisthyttene	2004-2013

 2013 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 
TROLLHEIMEN

Betjent 

Gjevilvasshytta 3 754 3 366 3 883 3 539 3 774 4 449 3 514 3 900 3 551 4 305

Jøldalshytta 4 074 2 856 3 884 3 941 3 592 4 350 3 211 3 308 2 812 2 995 

Trollheimshytta 3 254 1 970 2 991 3 280  3 508 3 667 2 648 3 549 3 072 3 591

Sum betjent 11 082 8 192 10 758 10 760 10 874 12 466 9 373 10 757 9 435 10 891 
  

Selvbetjent/ubetjent
Gjevilvasshytta 233 206 193 100 202 82 308  112 184

Jøldalshytta 490 375 377 311 348 254 100  331 362 

Trollheimshytta 304 302 300 235 162 228 214  217 265 

Dindalshytta 393 337 320 366 387 402 401 476 286 315 

Orkelsjøhytta 43 59 90 73 55 83 76 40 40  

Bårdsgarden 998 1 013 1 104 988 872 1 068 1 122 1 419 1184 1 294

Kårvatn 348 370 380 550 420 487 445 435 422 437 

Vassendsetra 290 310 590 56 357 682 439 687 437 440

Viongen       75 166 220

Sum selvbetjent/ubetjent 3 099 2 972 3 354 2 679 2 803 3 286 3 105 3 132 3 194 3 702
SUM TROLLHEIMEN 14 181 11 164 14 112 13 439 13 677 15 752 12 478 13 889 12 630 14 593 
 
SYLAN

Betjent  

Nedalshytta 2 697 1 642 2430 2 737 2 557 2 217 2 234 2 456 2 094 1 930

Schulzhytta 537 466 532 589 417 137 335 673 488 457 

Storerikvollen 2 680 2 195  2 190 2 734 2 557 2 097 1 987 2 634 2 688 2 669

Sum betjent 5 914 4 303 5 152 6 060 5 531 4 451 4 556 5 763 5270 5 056 
 
Selvbetjent/ubetjent      

Nedalshytta 319 137 231 186 233 310 228  196 197

Schulzhytta 356 267 422 292 291 670 262  272 270 

Storerikvollen 261 160 93 119 216 396 78  124 152

Græslihytta 156 133 252 192 177 167 108 99 144 167

Kjølihytta 87 204 83 81 101 99 128 66 151 198 

Ramsjøhytta 1 113 924 1 061 992 816 916 721 819 718 747

Sum selvbetjent/ubetjent 2 292 1 825 2 142 1 862 1 834 2 558 1525 984 1 605 1 731
SUM SYLAN 8 206 6 128 7 294 7 922 7 365 7 009 6 081 6 747 6 875 6 787 
SUM TOTALT 22 387 17 292 21 406 21 361 21 042 22 761 18 559 20 636 19 505 21 380
 
2007-tallene er revidert i forhold til tidligere årsberetning, etter som ikke alle overnattinger var tatt med tidligere.
2006-tallene for de betjente hyttene inneholder også overnattingstallene for de selvbetjente kvarterene.
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1.3  Økonomi
Det gode besøket reflekteres også i et meget godt 
økonomisk resultat. Driftsregnskapet gjøres opp med 
et overskudd på kr 2 120 000,- mot kr 1 104 000,- 
som budsjettert. Dette skyldes en svært god sesong 
kombinert med en nøktern budsjettering for å 
redusere risikoen ved en ny svak sesong i fjellet.
Netto prosjektkostnad etter betydelig innsats på 
Ramsjøhytta, Gjevilvasshytta, Trollheimshytta og på 
rutenettet ble kr 996 000,-. Totale investeringskost-
nader er på kr 1 906 000,-

Styret besluttet i 2009 å bygge opp en økonomisk 
buffer i løpet av fem år på fem millioner kroner for 
å styrke foreningens likviditet. Tidligere hadde man 
ikke likvide midler til å håndtere svingninger i inntekt 
gjennom sesongen. Ved utløpet av 2013 er dette målet 
oppnådd.
  
1.4  Styrets arbeid
Styret har gjennomført 9 styremøter. Det er be-
handlet 47 ordinære saker i tillegg til orienterings- 
og drøftingssaker.
Viktige arbeidsoppgaver for styret er utvikling av 
strategiplaner, med årlige handlingsplaner og budsjett. 
Styret vil trekke fram følgende viktige saker som har 
vært til behandling:

• Veivalgsdokument 2014-17, som er foreningens 
 overordnede strategier for de neste fire årene ble
 ferdigstilt og godkjent av årsmøtet i 2013
• Strategi for videre drift på Rønningen
• Videreføring av satsning på utvikling av rutenettet
 med et nytt treårsprosjekt
• Strategi for økt satsning lokalt
• Videreutvikling av administrasjonen
• Etablering av stiftelsen «Grensefjell i samvirke», 
 en forening bestående av offentlige og private
 aktører i og rundt fjellturområdet Sylan
• Økonomistyring
• Evaluering av styrets arbeid
• Føringer for handlingsplanarbeidet 2014

Styret har gjennomført møter med Fosen Turlag. 
Administrasjonens representant for Barn og Ungdom, 
og for Turinformasjon og butikk har vært i styret og 
orientert om sin virksomhet. TTs styre har deltatt på 
DNTs landsmøte, og styreledermøte.

Av viktige satsingsområder framover vil styret 
framheve:
• Videreutvikle organisasjonen, herunder medlems- 
 vekst og en betydelig økning i antall dugnadstimer. 
 Målet er 20 000 timer i løpet av veivalgsperioden

• Utvikle og tilpasse infrastrukturen av hytter og ruter
 til dagens og morgendagens behov, herunder vedlike-
 holde og oppgradere hytter og ruter
• Styrke friluftslivet i fylket gjennom etablering av
 lokale lag, sterkere samarbeid regionalt og lokalt, 
 og en tydeligere profil

1.5 TTs administrasjon
TTs administrasjon har i 2013 gjennomgått endringer. 
Anne Marie Eilertsen og Lillian Svingen har gått av 
med pensjon i løpet av året. Torunn Haugrønning 
er ansatt som Økonomi- og organisasjonsansvarlig. 
Lønnsadministrasjon er i denne prosessen satt ut til 
regnskapsfører. Dette grepet skal sikre en tettere og 
mer helhetlig styring av økonomien i foreningen, 
samtidig som den bereder grunnen for en bedre 
struktur for administrasjon og oppfølging av grupper 
og lokallag. TT har gjennom samarbeid med NAV hatt 
en medarbeider som har vært engasjert i 50 % stilling 
i 2013. Han har arkivert TTs bilder i DNTs sentrale 
billedarkiv, og på den måten gjort bildene tilgjengelig 
for framtida, en uvurderlig jobb.

1.6 Tur og kurs
Det har vært stor tur- og kursaktivitet i alle TT sine 
grupper i 2013. Det har vært arrangerte hele 246 ulike 
typer turer og kurs. TOPP7 ble arrangert for tredje 
gang med hele 2651 deltagere. Dette arrangementet 
har økt med rundt 500 deltakere hvert år siden starten 
og er et arrangement byens befolkning setter stor pris 
på.

Barnas Turlag 
Det er nå 16 lokale «Barnas Turlaggrupper» under 
Trondhjems Turistforening – Bjugn, Byåsen, Drag-
sten, Frøya, Klæbu, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkla, 
Ranheim, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Trondheim 
og Åfjord. Nye av året er BT Frøya, BT Rennebu og BT 
Melhus. Med 16 lokallag er TT en av foreningene med 
flest Barnas Turlag.

Det har totalt vært gjennomført 87 arrangement med 
tilsammen 2.500 deltakere. Store arrangement som 
Kom deg ut dagene, vinterferie på Gjevilvasshytta, 
isfiske og friluftsdag på Stavsjøen, tur i fjæra og «Til 
Topps» trekker mange deltagere hver gang. Andre 
arrangement som har vært vellykkede i år har vært 
«Hugg ditt eget juletre» på Røros, de månedlige 
utemiddagene på Byåsen, lommelykttur og familie-
arrangement på betjente hytter. Det er avviklet tre 
«Newtoncamper,» samt at det har vært regelmessige 
trilleturer i Trondheim.
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Prosjekt barnevernsbarn 
TT har i 2013 fortsatt prosjektet sammen med Bufetat 
for å se på mulige samarbeidsområder. TT ønsker å 
inkludere barnevernsbarn i sine tilbud for barn for å 
bidra i folkehelsearbeidet/ balansere sosial ulikhet. I 
2013 gjennomførte TT sin første aktivitet i samarbeid 
med Bufetat og Fosterhjemsforeningen. 

Samarbeid med Røde Kors
TT og Trondheim Røde Kors har i 2013 hatt et omfat-
tende samarbeid. To turledere fra TT bidro i stor grad 
i prosjektet “Til Topps,” som er et aktivitetstilbud 
for innvandrere. TT bidro også på det årlige arrange-
mentet i Trondheim “ Mangfold til topps,” samt at en 
person fra administrasjonen deltok på Røde Kors sitt 
“Sommerkurs for innvandrere.» Under “Mangfolds-
uka” arrangerte TT også en felles kveldstur til Røn-
ningen. Et produktivt og godt samarbeid som gagner 
begge organisasjonene. Det er blitt tildelt økonomisk 
støtte til samarbeidet gjennom prosjektet “Til Topps”.

DNT ung Trøndelag
Som et ledd i økt samarbeid i regionen, ble DNT ung
Trøndelag etablert ved årsskifte 2012/13, det har re-
sultert i flere gjennomførte turer og flere påmeldte.
Turlederbasen og miljøet har blitt større, noe som 
oppleves som positivt. TT og NTT deler kostnader og 
ansvar for administrasjon.

Det er gjennomført 35 arrangement med totalt 2.145 
deltakere. Dette inkluderer deltakerne på årets OPP-
TUR, den landsomfattende turdagen for 8. klassinger. 

Her går deltakerne en 11 km lang merket løype i 
Trondheimsmarka.

Årets program har hatt en god variasjon av nærturer, 
dags- og overnattingsturer i marka, samt lengre fot- og 
skiturer i Sylan, Trollheimen og på Dovre. Det er gjen-
nomført 2 kurs, «kitekurs» og sommerturlederkurs. 
Tre personer fra DNT ung Trøndelag er blitt godkjente 
sommerturledere.

Det ble gjennomført Fjellcamp (13-15 år) og Base-
camp (16-20 år) i sommer, samt en fast klatrekveld i 
UTE- hallen gjennom hele året. Særlig aktiviteten i
sommerferien hadde stor deltakelse og det var også 
mange som kom fra andre deler av landet for å være 
med på turene.

 2013 2012 2011 2010
 Arr. Delt.  Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt.
Fellestur 39 471 40 490 23 228 30 373

Barn 87 2 500 67 2 202 56 1 993 63 2 828

Ungdom 35 2 145 32 2 036 9 1 575 8 1 637

Senior 40 1 282 36 1 099 38 1 197 35 977

Åpne arr. 11 7 343 2 2 572 4 2 769 7 2 310

Topp7 1 2 651 1 2 111 1 1 651

Fjellsport 30 400 33 406 29 617 26 444

Kurs 18 199 25 276 37 431 20 233

Medlemsmøter 11 590 8 394 13 565 13 470

Styrearbeid 147 759 117 261 71 502 73 124

Feltarbeid/dugnad 260 540 214 215 72 70 34 201

Turposter/Til Topps 1 12 000 1 11 500 1 11 000 1 10 000

Turleder/Instruktør 239 401 225 337 177 213 185 201

Sum 919 31 281 801 23 899 531 22 811 495 19 661

Dugnadstimer    2013: 19 519 2012: 13 992      2011: 11 554      2010: 9 201   

Aktivitetsoversikt

Blide åttendeklassinger på OPPTUR. Foto: Asgeir Våg
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Høsten 2013 ble det produsert en reklamefilm for 
DNT ung Trøndelag som har blitt vist på kinoene i 
Trondheim. Det har resultert i mange nye “likere” på 
DNT ung Trøndelag sin Facebookside.

Skolesatsing
TT deltar i skolegruppen ledet av DNT sentralt. Her 
arbeides det med prosjektet «sammen om et godt 
nærmiljø», hvor fokus er å opprette nærmiljøanlegg 
og legge til rette for uteskoleundervisning til skoler. 
TT har deltatt på flere møter og samlinger i regi av 
DNT sentralt. I 2013 var det rekordmange deltagere 
på Opptur, der alle skoler fikk besøk av barne- og 
ungdomsansvarlig i forbindelse med arrangementet. 
Tilsammen har 1.383 elever overnattet på TT sine 
hytter i 2013.
For 2. året på rad var i år 40 elever fra Kolstad skoles 
6. trinn, på overnattingstur til ei TT-hytte. I år var 
det Jøldalshytta, med bading, fisking, utforskning av 
fangstgroper og bekker. Turer til topper, setre, og ikke 
minst trening i å ta ansvar for egen og andres sikkerhet 
herunder klær, mat og orientering. Skolen har en stor 
andel barn fra andre kulturer. Her ble det mange nye 
erfaringer, nyttig lærdom og gode minner for alle.

Fellesturer
Det ble gjennomført 39 fellesturer i 2013. De 
tradisjonelle ski- og fotturene fra hytte til hytte er 
fremdeles populære, og skredkurs og nybegynnerkurs 
havkajakkpadling ble som tidligere år raskt fulltegnet. 
Likeledes fellesturen “Expedition Norge på tvers” som 
også har blitt svært populær og hvor det i 2013 ble satt 
opp ekstraturer. I tillegg ble de to første modulene på 
turlederutdanningen arrangert og det er blitt utdannet
8 nye nærmiljøturledere.  Det ble også arrangert 
førstehjelpskurs og samlinger for våre turledere.

Fjellsportgruppa 
Turprogrammet til Fjellsportgruppa var som vanlig 
bredt sammensatt og inneholdt skiturer, fjellvandring, 
klatring, kajakkpadling, sykkeltur, foruten de rent 
sosiale arrangementene som årsfest. Totalt ble det 
gjennomført 30 turer med 400 deltagere. Likeledes ble 
det gjennomført grunnkurs skred, vinterkurs/snøhule-
tur, orienteringskurs og brekurs. TTF utgir også som 
den eneste av gruppene i TT et eget medlemsblad 
“i Hytt & Vær.” Via TT-butikken leies det ut forskjellig 
utstyr, som klatre-, bre- og skredsøkingsutstyr.

Veteranan
2013 var det 15.driftsåret for Veteranan. Storparten 
av turene går i nærområdene til Trondheim og trakk i 
gjennomsnitt 31 deltagere på hver tur.  I tillegg ble det 
også arrangert turer i høyfjellet, som overnattingstur 

til Nordpå i Aunegrenda, Mysuseter i Rondane og til 
Væktarstua Hotell. Her ble det 15.driftsåret markert 
med en bedre middag. Totalt ble det arrangert 41 turer. 
I tillegg til 10 ordinære medlemsmøter/treff har det 
vært avholdt et førstehjelpskurs for medlemmene.

Turbutikken
I Turinformasjon og Turbutikken har TT samlet komp-
etanse på tur og friluftsliv. Her inviterer vi medlemmer 
til deres eget kompetansesenter for tur og friluftsliv. 
Det er 3 ansatte i kompetansesenteret, disse har også 
ansvaret for alle turer, kurs og arrangementer i TT. 
I 2013 har turinformasjonen og Turbutikken satset på 
å være en kompetanseleverandør for friluftslivsinteres-
serte og da spesielt for våre medlemmer. Turbutikken 
har fokusert på «riktige» varer. Kvalitetsvarer som de 
fleste trenger i fjellet og til en fornuftig pris. Enkelte 
dyrere mer ekstreme produkter har blitt valgt bort. 
Det er også “designet” egne plagg som turjakke og tur-
bukse i god kvalitet til lett turbruk i marka og fjellet. 
Turbutikken omsatte totalt for ca 2 millioner i 2013.

1.7 Hyttedrift
Brannvern
Brannvern er viktig, og for å styrke det forebyggende 
brannvernarbeidet på de betjente hyttene, ble det i 
forkant av sommersesongen gitt opplæring i brannvern 
med slukkeøvelser for de ansatte på den enkelte hytte. 
Endringer i lovverket blir gjeldende for foreningens 
hytter, med de utfordringer dette gir av nye tekniske 
løsninger og infrastruktur. Det er arbeidet videre med 
ulike alternativer for å tilby en eventuell innsatsstyrke 
rikelig mengde slukkevann ved våre betjente hytter. 
Mindre pålegg fra tilsynsmyndigheter er utbedret 
fortløpende. Større investeringsposter vurderes i sam-
arbeid med tilsynsmyndighetene, og gjennomføres i 
tur og orden. 

De største investeringene i 2013 var som følger:

Nedalshytta: Pålegg om utskifting av brannklassifiserte 
dører på soverom er igangsatt med at samtlige dører 
er innkjøpt. Selve utskiftingen vil bli utført før påske 
i 2014.

Græslihytta: Som et ledd i den årlige oppgradering 
av brannsikkerheten på selvbetjente hytter, ble det 
før påske montert 12V brannvarslingsanlegg med 
LED-belysning på alle rom. Installasjon er basert på 
solstrøm.

Storerikvollen: Etter et lynnedslag høsten 2012 og flere 
mislykkede forsøk på reparasjon av brannsentral, ble 
det i sommer installert helt nytt brannvarslingsanlegg 
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ved hytta. Dette er et tidsriktig anlegg med adresser-
bare meldere som reduserer innsatstiden om brann 
skulle inntreffe.

Sandgata 30: Montering av sprinkleranlegg i Brygge-
eiendommen i 2012, har krevd utskifting av det gamle 
brannvarslingsanlegget. Mangel på kommunikasjon 
mellom brannsentral og sprinkleranlegg tvang fram 
en utskifting til et moderne adresserbart anlegg.
Årskontroll av alle brannslukningsapparater ute på 
hyttene er gjennomført. Utgående apparater skiftes 
ut fortløpende. For øvrig viser tilbakemeldingene 
fra tilsynsmyndigheten i 2013 at TT sin fokus på 
forebyggende brannvern er i tråd med deres ønsker. 
Målsettingen om en årlig oppgradering av brann-
varslingsanlegg med LED-belysning basert på solstrøm 
på selvbetjente hytter, er i rute. I 2013 kom foreningen 
i havn med hytte nummer syv. Gjenstående hytter 
er nå Dindalshytta, Kjølihytta, og Orkelsjøhytta i 
prioritert rekkefølge basert på besøkstall ute på den 
enkelte hytte.

Bygg og vedlikehold
2013 har vært et svært aktivt dugnadsår. Flere store og 
arbeidsomme prosjekter har pågått parallelt med de 
årlige vedlikeholdsoppgavene.

Den totale dugnadsinnsatsen innenfor hyttedrift ligger 
i år rundt 6.500 dugnadstimer. Å skaffe dugnadsfolk til 
de ulike oppdragene kan til tider være vanskelig, men 

inneværende år har det heller skortet på mangel på 
dugnadsledelse. Dette gjør at større prosjekter trekker 
ut i tid. I 2014 vil arbeidet med styrking av dugnads-
ledelse være et prioritert arbeidsområde. 

Klimatiske forhold og gammel bygningsmasse, gir 
utfordringer på en rekke områder. Krav om tekniske 
utbedringer fra tilsynsmyndigheter, gir utfordringer i 
forhold til valg av løsninger, utførelse, gjennomføring-
shastighet og opplæring. På grunn av store økonomiske 
investeringer knyttet til flere av disse kravene, må det 
legges opp til en langsiktig investering/ gjennomføring. 
Noen av de større vedlikeholdsoppgavene i 2013 kan 
nevnes:

Nedalshytta: For å bedre hyttas utseende ble det 
montert sprosser på vinduer i 1. etasje slik at disse 
harmonerer med vinduene i 2. etg. Videre er arealer i 
gammelt herretoalett pusset opp for å etablere pissoar 
for nattbesøk.

Schulzhytta: Dette året fortsatte arbeidet med utvendig 
maling av hyttas vegger og vinduer. Mye rask og 
utrangert utstyr er fløyet ut i forbindelse med proviant-
flyvning.

Storerikvollen: Rydding i krattskog nedenfor og øst for 
hytta har gitt oss utsikten over Essandsjøen tilbake.

Trollheimshytta: Her har det vært stor maleaktivitet 
dette året. Alle vinduer er nå malt utvendig.

“Nye” Nedalshytta i Sylan. Foto: Jonny Remmereit
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Gjevilvasshytta: Før sommersesongen fikk Tingstua et 
etterlengtet malingsstrøk, likeså toalettene i kjelleren. 
Videre er alle varmeovner på toalettene skiftet ut.

Sandgata 30: Store vindusflater i butikklokalene har 
over mange år skapt problemer i forhold til å holde 
en jevn komfort-temperatur i arealene på kalde dager. 
Installering av varmepumpe i butikklokalene har gjort 
at vi har fått kontroll på temperaturen.

Ut over dette er det avholdt dugnader ved Ramsjø-
hytta, Dindalshytta, Jøldalshytta, Schulzhytta, hvor 
rundvask, og annet forfallende vedlikehold er utført.

Prosjekter
Både pålagte tiltak innenfor Helse, miljø og sikkerhet, 
og en ambisjon om å sørge for at hytter og ruter holder 
et høyt nivå, og beholder sin attraktivitet framover gjør 
at det fortløpende pågår tyngre prosjekter på hyttene 
og rutene i fjellet. 

Gjevilvasshytta: Nytt avløpssystem ble installert og 
satt i drift i 2011. Anlegget er et kombinert biologisk/ 
kjemisk renseanlegg. Siste del av prosjektet, avløps-
ledningen ned til Gjevilvatnet er nå ferdigstilt. 
Løsningen som ble valgt er et infiltrasjonsanlegg i 
kanten av beiteland ved strandsonen av Gjevilvatnet 
for å unngå sjøbasert rørledning og de utfordringer 
isen har gitt opp igjennom årene.

Nedalshytta: Prosjektet med nytt ventilasjonsanlegg, 
brannvarsling, branndører på soverom, nytt inngangs-
parti er nå ferdigstilt. 

Ramsjøhytta: Ny sikringshytte og nytt uthus er nå kom-
met på plass. I midten av juli startet grunnarbeidene. 
Med iherdig dugnadsvirksomhet var det klart for neste 
byggetrinn 8. august. Etter fem og en halv time med 
helikopterflyving var alt av byggematerialer fløyet 
opp, samt at alle vegger på sikringshytte og uthus 
var på plass. I løpet av den påfølgende uka var både 
sikringshytte og uthus under tett tak. På grunn av mye 
nedbør i byggeperioden måtte byggene få tørke opp 
før videre arbeid. Ved årsskiftet var byggene ferdigstilt 
utvendig, sikringshytte isolert innvendig. Det tas sikte 
på å ferdigstille sikringshytte til påske og uthus som-
meren 2014.

Trollheimshytta: Prosjektet med byggingen av nytt 
energibygg ved hytta er kommet godt i gang. Her 
er gravearbeid, støpning av gulv og vegger i første 
etasje ferdig. All teknisk kommunikasjon i mellom 
energibygg og hytte er gravd ned i kulvertgrøft. En for-
midabel jobb er lagt ned hvor alt utført arbeid er gjort 
for hånd uten maskinell bistand. Bygget er drenert 
med håndplukket stein fra Høttbekken.

Status Nauståbu: Etter en ventetid på to år for behand-
ling av klagesak i departementet, kom det endelig 
tilbakemelding for den videre prosessen. Selv om 
prosjektet fra TT sin side var et forprosjekt i forhold 
til utforming og arealutnyttelse, gikk tilbakemeldingen 
fra Miljødirektoratet på detaljerte forhold som farge/
materialvalg og terrengtilpasning i landskapet. TT er i 
ferd med å videreutvikle tegningsgrunnlaget med sikte 
på å ferdigstille prosessen med godkjenning i 2014.

Videre er det arbeidet med avløpsproblematikk, tilfør-
sel av rent drikkevann, inneklima og energiløsninger 
som batteribank, fyrkjel og ny bruk av solenergi på 
flere av hyttene.

Sanering av eternittakene på Gjevilvasshytta og Stor-
erikvollen vil være utfordringer i nærmeste årene. 
Likeså gir stort belegg på enkelte hytter utfordringer 
når det gjelder kapasitet på avløp, inneklima og 
kjøkkenfunksjon. Ut over dette vil videreføring av 
prosjektene med ny hytte i Naustådalen, Ramsjøhytta 
og sikringshytte ved Schulzhytta være prosjekter som 
kommer til å legge beslag på store ressurser i årene 
framover.

Hyttedrift
Sesongen 2013 har driftsmessig vært et godt år uten 
akutte driftsproblemer selv om transport, energi-
produksjon, vannforsyning, vær, personaltilgang, og 
klimatiske forhold skaper utfordringer. Strengere 
krav fra tilsynsmyndigheter gjenspeiles i nye pålegg 
i forhold til infrastruktur på hyttene. Nye tekniske 
installasjoner, krever mer teknisk innsikt av de som 
jobber ute på hyttene, noe som igjen krever mer opp-
læring av betjeningen. TT har arbeidet målbevisst i 
forhold til kompetanseheving for vertskap.

Godt besøk har i 2013 bydd på mange utfordringer, 
mest i positiv forstand. TT har fått bekreftet at ledere, 
kjøkkenpersonell og betjening på hyttene er godt 
rustet til å håndtere svært mange gjester. De har levert 
opphold og mat med god kvalitet hver eneste dag gjen-
nom en hektisk sesong. Fin og snørik påske, og godt og 
tørt vær i sommersesongen gjorde nok også sitt til at 
besøket ble så bra.

I forkant av sesongen 2013 ble det avholdt samlinger 
for hyttenes ledere, hvor rutiner, forbedringspotensiale 
og eventuelle nyheter ble gjennomgått. En del av de 
faste lederne deltok også på en samling om lokal mat 
på Mære landbruksskole, og fikk ideer og innspill 
fra andre i samme bransje. To ledere var involvert i 
utarbeidelse av handlingsplan for 2014. I etterkant 
av sommersesongen var det en samling for evaluer-
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ing og oppsummering, og alle lederne på hyttene var 
i medarbeidersamtale med fagleder. Det ble opplevd 
positivt at de som driver hyttene inkluderes i arbeidet 
som nedlegges i for- og etterkant av betjent sesong. 
Det arbeides videre med å opprettholde kontinuitet i 
ledelsen på hyttene.

TT har gjort små endringer i meny og vareutvalg i løpet 
av 2013 og det er forsøkt å benytte lokale leverandører 
på en del produkter, som kjøtt, fisk og potet. Øvrig 
vareutvalg handles hos grossist, hvor det eksisterer 
avtaler. TT ønsker at maten skal oppleves som god, 
hjemmelaget og lokal, og at det serveres tilstrekkelige 
porsjoner.

Mye besøk førte til økt behov for varetransport i løpet 
av sommersesongen. Det er en utfordring med små og 
til dels upraktiske lagerfasiliteter når mengden gjester 
ble som i 2013. Det arbeides videre med å effektivisere 
transporten, gjennom bedre planlegging, samkjøring 
og god dialog med hytter og transportører.

Det ble gjort nye framskritt med modernisering av 
driften, gjennom blant annet økt bruk av internett og 
en del tekniske hjelpemidler på kjøkkenet. Personal-
kostnaden er den største utgiften, og det er ønskelig 
å legge til rette for at færre personer kan ta hånd om 
driften. TT hadde som mål å redusere personalkost-
naden med 5 prosentpoeng i forhold til omsetning i 
2013, og alle hyttene sett under ett, har vi lyktes med 
dette. Økt omsetning er nok hovedårsaken til dette, 
samt at hyttenes ledere har vært flinke til å evaluere 
vaktlister og tilpasse disse. Anskaffede maskiner som 
konveksjonsovner og brødskjæremaskiner bidrar til 
redusert timebruk.

Inventar og utstyr
Nye tider krever nytt utstyr, og kostbar arbeidskraft 
gjør at et er aktuelt å benytte tekniske løsninger. 
Det ble i 2013 foretatt flere oppgraderinger. 

Oppvaskmaskiner, konveksjonsovner, brødskjære-
maskiner og øvrige kjøkkenmaskiner utgjorde 
størstedelen av investeringene i inventar og utstyr 
på hyttene i 2013. Noe er for å møte myndighetenes 
krav til hygiene, andre anskaffes fordi det sparer 
betjeningen for mye tid og fysisk arbeid. 

Alle hyttene fikk nytt sengetøy, og (de aller fleste) 
nye hodeputer. Det ble skiftet ut madrasser på flere 
av hyttene, et arbeid som blir videreført i 2014.

Rønningen
På Rønningen ble det et godt år, med bra besøk og 
stabilitet i en stadig mer erfaren betjening. Det ble 

foretatt noen enkle endringer for å redusere kø foran 
kassen, og for å gjøre det mindre personalkrevende å 
drive. Ulike varmretter ble prøvd ut med varierende 
hell. Det ble lagt vekt på at alle kaker og vafler skal 
tilberedes fra bunnen, av våre egne ansatte. Utsolgt-
situasjoner er tilnærmet eliminert som følge av gode 
rutiner. Timeforbruket har gått ned, og overtidsarbeid 
forekommer svært sjelden.

Det ble gjennomført flere dagsmøter for bedrifter, 
og det er ønskelig å satse mer på dette videre. Det er 
mye uutnyttet kapasitet i ukedagene. Det var åpent for 
servering fredag ettermiddag, lørdag og søndag hver 
uke, samt i vinterferie og påskeferie. Det var stengt i 
juli.

1.8 Rute og kartarbeid
TT har et omfattende og krevende rutenett med 
over 1000 km sommer- og vintermerkede ruter i 
Trollheimen, Sylan, Fosen og Frøya. Rutenettet krever 
aktivt vedlikehold i forhold til gjengroing, slitasje, 
bruer, klopplegging, nymerking og skilting. Mange 
frivillige legger ned en stor innsats for at rutenettet 
skal holde akseptabel standard og 2013 var et svært 
aktivt år i så måte. Et 50 talls personer la ned tilsam-
men 1.700 dugnadstimer på arbeid i vårt rutenett. 
I tillegg til de frivillige «rodeansvarlige» var 2013 også 
tredje og siste år av en prosjektperiode der rutenettet 
har blitt kraftig oppgradert. Satsingen med prosjekt-
stilling, kombinert med styrking av dugnadsappara-
tet, har ført til en vesentlig standardheving av vårt 
rutenett. Styret har besluttet å videreføre denne viktige 
satsingen i en ny treårsperiode.

Det ble oppnådd et tettere samarbeid med fylkesmann, 
fylkeskommuner, fjelloppsyn samt de forskjellige 
berørte kommuner om felles prosjekter knyttet til 
rutenettet. Den største satsingen i 2013 var imidlertid 
at alle naturlige innfallsporter som parkeringsplasser 
og startpunkt i fjellområdene fikk markeringer i form 
av kartplater og skilt etter ny nasjonal standard. Dette 
gjelder til sammen 31 steder spredt på områdene 
Sylan, Trollheimen, Barnas Naturverden og Fosen. 

På rutene mellom hyttene ble det ryddet vegetasjon, 
laget/reparert bruer og T-merket. Skilt ble forbedret/ 
byttet ut på mange ruter. Det ble arrangert dugnader 
i Folldalen/rundt Trollheimshytta, på ruta Storerik-
vollen-Nedalshytta, samt ved Minnilla der kloppleg-
ging ble utført. På høstparten ble materialer til klopp-
legging i områdene rundt Ramsjøhytta, Storerikvollen 
og Nedalshytta utkjørt med tanke på videre uttrans-
portering med snøskuter vinteren 2014. 
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I forbindelse med det store arrangementet Topp7 bi-
dro TT med klopplegging på Storheiastien i Bymarka.
Toppturruta til Storsola i Sylan og Blåhø i Trollheimen
er ferdig merket med skilt, T-merking og varding. 
Rutene ble populære turmål allerede første sesongen.
Det ble arrangert merkekurs, som førte til en betydelig 
rekruttering til økt frivillig innsats på rutenettet. 
I løpet av 2013 ble alle rutene i Sylan og Trollheimen 
dekket med en eller flere frivillig «rodeansvarlige.» 
Samarbeidet med fylkesmann, fylkeskommuner, 
kommuner og fjelloppsyn er videreført.   

1.9 Informasjon og markedsføring

TTs turbase
Arbeidet med å bygge opp turbasen er videreført 
i 2013. Målsettingen er å kartlegge turmulighetene 
i Midt-Norge og inspirere folk til å komme seg ut på 
tur i nærområdene og i fjellet. I tillegg til konkrete 
turforslag er turbasen også et viktig verktøy for å 
markedsføre våre hytter og ruter i kjerneområdene 
Trollheimen og Sylan. Det er viktig at innholdet i 
turbasen blir gjort tilgjengelig for flest mulig brukere. 
Publiseringen er derfor tilpasset fire ulike plattformer; 
papir, PC, lesebrett og mobiltelefon.

Publisering på papir: Årboka for 2013 tok for seg topp-
turmulighetene i midtnorske fjell. Boka har tittelen 
”42 toppturer i Midt-Norge” og gir smakebiter av de 
ypperste fjellopplevelsene landsdelen har å by på. 
I tekst, bilder og kart formidler boka nyttige tips 
og rikelig med inspirasjon til å utforske toppturmulig-
hetene. Boka inneholder et variert utvalg av turer til 
fots og på ski, fra enkle og lettgåtte turer som passer 
for de fleste til lange og mer krevende turer som forut-
setter særskilte kunnskaper og ekstra god fysisk form.
Boka var et resultat av et dugnadsprosjekt der flere av 
TTs medlemmer delte sine turerfaringer og favorittur-
er. I tillegg tok Nord-Trøndelag Turistforening ansvaret 
for å beskrive toppturer i nordfylket. Også personer 
utenfor foreningene bidro med turbeskrivelser og 
bilder på frivillig basis.
Årbokutgaven var på 240 sider og ble trykt i et opplag 
på 12800 eks. I tillegg ble det trykt 5000 eks. av en 
løssalgsutgave på 192 sider (uten TTs årsberetning). 
Det ble solgt over 1000 eks av ”Toppturboka” gjennom 
bokhandlerne før jul i 2013. Samlet ble det solgt over 
2000 eks av TTs turbøker i løpet av året.

Publisering på PC og lesebrett: Turportalen UT.no er 
turistforeningens plattform for publisering av turfor-
slag på nett. Her finnes også beskrivelser av rutene, 
oversikt over hyttene, nyttige turtips, digitale kart 

m.m. Alle turene fra toppturprosjektet ble publisert 
på UT.no. I tillegg ble det publisert en rekke andre 
turforslag i 2013. Dette resulterte i at TT vant en utlyst 
konkurranse i DNT-regi om å legge ut flest turer på 
UT.no innenfor en gitt tidsfrist. Premien var 1000 stk. 
Kvikk Lunsj.   

Publisering på telefon: Ved å laste ned UT-applikasjonen 
blir turforslagene vi la ut på UT.no gjort tilgjengelig 
også på telefon. Dette betyr at et detaljert kart med 
inntegnet rute viser hvor man er til enhver tid under-
veis på turen. Det arbeides nå med å videreutvikle 
appen slik at neste versjon vil fungere optimalt 
uavhengig om man er i et område med dekning på 
telefonen eller ikke.

Annonsebilag i Adresseavisen
«Vinter- og Sommer-Glede» 2013 ble produsert i 
tabloidformat med et opplag på henholdsvis  90.000 
og 220.000 eks. Disse avisbilagene er et samarbeid 
mellom Adresseavisen og TT. Bilagene ble distribuert 
i Adresseavisen og levert ut hos turistkontorer i Sør-
Trøndelag og hos Axel Bruun Sport. Etter ett år med 
opphold ble Sommer-GLEDE distribuert som 
ilegg i Fjell og Vidde. Det kan tenkes at dette har 
bidratt til det økte besøket i sommer.

Turprogram
«Tur-Glede 2014» ble distribuert til TTs medlemmer 
i desember 2013. Opplag var på 18.000. «Tur-Glede» 
er en veggkalender med nyttig informasjon knyttet 
til den måneden den er mest aktuell for. Kalenderen 
inneholdt mange flotte bilder, og forhåpentligvis vil 
den få en plass på veggen slik at medlemmene vil 
kunne holde seg oppdatert på hva som skjer i TT 
gjennom året. Hver kalenderside har en egen turkal-
ender som viser hvilke arrangementer man kan delta 
på. I tillegg finner man en rekke nyttige turopplysnin-
ger som er knyttet til måneden. Distribueres som ilegg 
i ”Fjell og Vidde” til TTs medlemmer.

”Barnas Turglede 2013” ble sendt ut til alle barnemed-
lemmer under 12 år. Turprogrammet ble laget som en 
kombinasjon av turkalender og turspill og trykket i et 
opplag på 5.000 stk.

Media
Det var god mediedekning og i hovedsak gjennom-
førte daglig leder, men også andre ressurspersoner 
har deltatt. Oppslagene har vært både i regionale og 
lokale aviser, samt radio og TV. Det ble 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.
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Internett
www.tt.no, www.norgepaatvers.no, www.fosen-turlag.
com, www.froyaturlag.no, www.topp7.no  og www.
dntung.no/trondelag er TTs nettsider. Stadig flere i TT 
er inkludert i redigeringen av nettsidene, noe som har 
bidratt til at sidene har fått et løft. UT.no er den nye 
satsingen til DNT og NRK. TT leverte tekst og bilder 
til denne tjenesten, som er friluftslivets svar på YR.no. 

TT har endret strategi på ”Facebook-sidene”. Disse 
sidene er ment som ren inspirasjon mer enn som 
informasjon. TT har også Facebooksider i de fleste 
avdelingene i Barnas Turlag, Ungdomsgruppa, 
Fjellsportgruppa, Fosen Turlag og Frøya Turlag. 
TTs hovedside hadde en betydelig økning av “likere” 
til 3.250 ved utgangen av året.

TT sendte nyhetsbrev på e-post til medlemmer. 
E-postbasen har ved utløpet av året 8000 medlemmer. 

Topp7
Topp7 er et fyrtårnarrangement og skal virke som en 
motor for å øke tur og friluftsinteressen i hele Midt-
Norge. Et slikt arrangement vil også vise fram at tur 
er en populær aktivitet og vil kunne stimulere til å få 
flere mer fysisk aktive. Her er ikke tiden viktig, men 
turopplevelsen, og mestringsfølelsen. Innpakning og 
markedstiltak er sentrale begreper, i tillegg til å tilby 
en flott trasse som samtidig tåler mye trafikk. Egen 
visuell profil, annonser, egen nettside, digital påmeld-
ing og betalingsløsning gir et moderne arrangement.

Topp7 hadde 2.858 påmeldte og 2.652 deltakere kom 
i mål. De fleste gikk langvarianten over 7 topper og 30 
km. Etter tre arrangementer er Topp7 i ferd med å bli 
ett av de største arrangementene i Midt-Norge. 

Turpartnere
Trondhjems Turistforenings partnere gjør det mulig å 
gi medlemmene bedre tilbud. Bidragene fra partnerne 
er betydelige tilskudd i form av tjenester, medlemstil-
bud, markedsstøtte og økonomiske tilskudd. I 2013 har 
TT hatt Adresseavisen som hovedsamarbeidspartner. 
Turpartnere har vært: SpareBank1 SMN, Axel Bruun 
Sport, TrønderEnergi, Okkenhaug Bil og Skipnes 
Kommunikasjon. Visma Services ble ny turpartner 
og avtalen ble signert våren 2013. Turpartneravtalene 
gjør det mulig for TT å gjennomføre viktige satsinger, 
som ellers ville blitt vanskelig. Avtalene utløser også 
goder for medlemmer gjennom bl.a. gunstige priser 
og et godt kurstilbud i GPS, i samarbeid med Axel 
Bruun Sport. Handledager for medlemmer er et 
annet tilbud som gjør at medlemskapet blir enda mer 
attraktivt. Avtalen med Adresseavisen gir TT en helt 

unik mulighet til å løfte frem vårt tilbud gjennom 
annonseplass. Bidragene gjør det også mulig for oss å 
satse ekstra mot å få flere barn og unge ut på tur, og til 
å heve standarden på og lage nye turstier.

1.10 Samfunnsaktørrollen
TT engasjerte seg i flere saker i 2013. Alene og sam-
men med Forum for Natur og Friluftsliv prøver TT 
å gi saker som angår friluftsliv og natur en stemme 
i samfunnsdebatten.

TTs engasjement kan grovt deles i to:
• Sikring av friluftsområder. Utbyggingssaker, stor- 
 satsing på fornybar energi, og, motorferdsel fører
 til stort press på våre friluftsområder. TT jobber for
 å redusere denne trusselen mot våre knappe natur-
 og friluftsområder.
• Tilrettelegging for et enkelt og naturvennlig frilufts-
 liv. Herunder skal TT arbeide for å bedre tilgjenge-
 lighet, og gjøre områder attraktive for friluftsliv. 
 Vi skal også friste folk til å oppleve naturen som 
 arena for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

To store saker pekte seg ut i 2013. Vindkraft og 
snøskuterkjøring. Vindkraft ble svært aktuelt på 
grunn av subsidiering av denne typen kraftanlegg. 
TT støtter tiltak mot økte utslipp, men mener at det 
nå er for ensidig fokus på vindkraftanlegg på land. 
Det reduserer satsing mot andre og minst like 
bærekraftige tiltak, som energisparing, vindkraft til 
havs og andre mulige tiltak. Problemet med vind-
kraftverk i fjellet er at de legger beslag på meget store 
områder, som på den måten blir forringet som natur 
og friluftsområde. Saken om vindkraftanleggene i 
Selbu, Klæbu og Melhus går nå mot en avgjørelse. 
TT uttalte seg i media om saken, og bidro gjennom 
FNF, Nord-Trøndelag Turistforening og lokale samar-
beidspartnere til å påvirke politisk i vertskommunene. 
Høringsrunden, og politisk behandling skjer i 2014.

Regjeringen har etablert en forsøksordning der 108 
kommunene har søkt om og fått tillatelse til å etablere 
løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. TT mener 
at dette kan føre til et betydelig frislipp og er bekymret 
for en stor og ukontrollerbar økning i snøskuter-
trafikken. TT er ikke motstander av nyttekjøring for å 
dekke transportbehov. 

TT skrev i 2013 brev til trønderbenken på Stortinget. 
Det ble også skrevet leserinnlegg i Adresseavisen, og 
alle lokalaviser i vårt område der TT advarte mot å 
etablere ordninger som inviterer til en kraftig økning i 
ferdselen med snøskuter. 
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TT ga innspill til prosessen om etablering av alpin-
anlegg i Gråkallen, og prøvd å belyse saken fra 
friluftslivets side. TTs høringsuttalelse i saken pekte 
på at svaret på utfordringen om rekruttering av barn 
og unge til alpinsporten først og fremst krever anlegg 
i nærheten av der folk bor. TT har her pekt på alterna-
tive muligheter for nærmiljøanlegg i randsonen av 
marka og i nærheten av store befolkningssentra. 

TT samarbeidet også med Trondheimsregionens 
friluftsråd. Det er et faglig samarbeid i enkeltsaker, 
og et samarbeid mot arrangementer.

TT samarbeidet med Trondhjems Skiklub i arbeidet 
med Til Topps.

TT hadde flere møter med forvaltningsmyndighetene, 
herunder Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, For-
valtningsstyret i Sylan, og Trollheimen, Trondheim 
Kommunes markaforvaltning, Fylkeskommunens 
avdeling for regional utvikling, friluftsliv og folkehelse.

1.11   Sylansatsingen
Møtevirksomheten med STF og Naboer har gitt en 
positiv utvikling i samarbeidet i Sylan. Det er etablert 
en samarbeidsgruppe med representanter fra offentlige 
myndigheter, reindriftsnæringen og turistnæringen. 
Her diskuteres reiselivsutviklingen i området sett i 
relasjon til en langsiktig og holdbar utvikling. Det ar-
beides for å etablere en organisasjon som har til formål 
å utvikle Sylan på en bærekraftig og langsiktig måte for 
reiselivsnæringa og andre brukere av området.
Storerikvollen og Nedalshytta har reservasjon via STFs 
bookingsystem. 

1.12   TT takker for støtten til Friluftsliv

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Tydal kommune og 
Rindal Sparebank har i 2013 bidratt med midler til 
oppgraderingen av ruter i Trollheimen og Sylan.

Barn og ungdom
TT mottar støtte til tiltak for barn og ungdom 
fra Frifond, Direktoratet for naturforvaltning, 
Helsedirektoratet, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 
Gjensidigestiftelsen og fra Tekna.

Opprusting og videreutvikling av hyttene
Gjevilvasshytta har fått et moderne avløpssystem, 
Nedalshytta er rustet opp, og ny sikringshytte og nytt 
uthus er nå kommet på plass på Ramsjøhytta. Det tas 
sikte på å ferdigstille sikringshytte til påske og uthus 
sommeren 2014. Arbeidet er delfinansiert med støtte 
fra Norsk Tipping og spillemiddelordningen. TT har i 
2013 mottatt midler fra Adolf Øiens Donasjonsfond til 
opprusting av uteområdet på Rønningen. TT ble i 2013 
tildelt støtte fra Olav Thons DNT-stiftelse til madrasser 
til Gjevilvasshytta.

Turstier på Frøya
TT takker Marine Harvest, Lerøy Midnor, Salmar-
fondet og Frøya Kommune for støtte til utvikling av 
kjentmannsprøven ”Frøyavandreren” og skilting av 
turløyper samt informasjonstavler til TTs lokal 
avdeling, Frøya Turlag.

Topp7
Sport1, Axel Bruun sport, Idé, Bama, Enervit, Trond-
heim Bilkollektiv og Trondheimsregionens friluftsråd 
var viktige støttespiller for oss under Topp7 i 2013.

Annen støtte
TT har i 2013 mottatt støtte fra Grasrotandelen Norsk 
Tipping til generell drift. I forbindelse med Bernard 
Bjerves begravelse ble det donert et beløp til TT. Fra 
Røde Kors ble det gitt støtte til samarbeidsprosjektet 
«mangfold til topps». 

Barnas Turlag har lokale 
turgrupper 16 steder i fylket.
Her fra Familiecamp på 
Jøldalshytta sommeren 2013. 
Foto: Johan Gimse Holm
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2. STYRETS BERETNING
2.1  Årsberetning 2013
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 
kontoret i Sandgata 30 i Trondheim. Driften for øvrig 
drives i all hovedsak i fjellet og markaområdene hvor 
foreningen har 15 hytter, betjente, selvbetjente og 
ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler 
foreningen sommer og vinterruter på ca. 1.000 
kilometer. Foreningen arrangerer 228 fellesturer og 
aktiviteter i fjellet og nærmarka rundt Trondheim. 
De aller fleste av aktivitetene utføres på dugnadsbasis.
Dugnadsinnsatsen er på 19.519 timer.
Foreningen har hatt høy aktivitet og svært godt besøk 
i fjellet. Medlemstallet øker også i år, denne gangen 
med 2,1 %. Besøkstallet på hyttene er svært godt. 
Det er 8,2 % høyere enn et gjennomsnittsår (snitt de 
ti siste årene.) På de betjente hyttene er besøket det 
høyeste som er registrert.  Besøket er hovedårsaken 
til at TT i år kan presentere et meget godt økonomisk 
resultat. Det viser et driftsoverskudd på kr 2,1 mil-
lioner, mot budsjettet på 1,2 millioner. Investerings-
regnskapet viser at TT har netto investeringskostnader 
på ca 1 mill. med investeringer på totalt 1,9 millioner.  
 
Styret vil trekke fram følgende høydepunkter, 
som karakteristisk for 2013.

• Medlemstallet økte med 2,1 % til 18.664. Det er
 ekstra gledelig at antallet barne- og ungdoms-
 medlemmer øker enda mer, med 4,9 %. 
 Hver 16. sørtrønder er nå medlem av TT.
• Totalt er det 22.387 overnattinger på hyttene i fjellet. 
 Dette er et svært godt besøkstall for TT. Bare to år 
 tidligere (2002 og 2008) har vært bedre.
• Det har vært et aktivt prosjektår. Etter stor besøks-
 vekst på Ramsjøhytta er nå den nye sikringshytta
 med hunderom under tak, og skal stå klar til bruk
 sesongen 2014. På Gjevilvasshytta er det ferdigstilt
 nytt avløpssystem, Nedalshytta har nytt inngangs-
 parti, nytt ventilasjonsanlegg, og fått et generelt 
 løft utvendig.
• Foreningen har fullført et treårsprosjekt, som hadde
 til hensikt å løfte standard på rutenettet. Det har
 resultert i ny skilting fra alle startpunkter, betydelig
  klopping og rydding på rutenettet, forbedringer på 
 vintermerking i Sylan, med røde kryss på stolpene,
 og merking av to nye toppturer. I tillegg er det 
 kommet på plass frivillige ruteansvarlige på alle
 rutene.

• Satsingen på barn og unge gir gode resultater. 
 Det er nå 16 lokale Barnas Turlaggrupper i fylket. 
 Samarbeidet med Nord-Trøndelag om DNT ung
 Trøndelag førte til at vi mottok «veiviserprisen» 
 på DNT ungs landsmøte.
• Foreningen er best i DNT-klassen på den nasjonale
 turportalen UT.no. Arbeidet med «turbasen» som
 også gir flotte årbøker, fører til at Sør-trøndelag har
 svært mange turforslag på denne viktige turportalen.
• Dugnadsinnsatsen i foreningen har økt med for-
 midable 39,5 % til 19.519 timer. Styret vil rette en
 stor takk til alle som bidrar til den store aktiviteten 
 i foreningen

Styret mener at informasjonen gitt her gir en rett-
visende oversikt over Trondhjems Turistforenings 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 
årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne 
forutsetning.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører fore-
ningen oversikt over totalt sykefravær blant forenin-
gens ansatte. I 2013 har det totale sykefraværet vært 
på 1,9 %. Dette fraværet inkluderer sesongarbeidere 
på hyttene. Sykefraværet er høyere enn vanlig i år 
på grunn av en langtidssykemelding på en person. 
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med 
gjeldende “Forskrift om internkontroll - helse, 
miljø og sikkerhet”.
Det har totalt vært arbeidet 26,2 årsverk av forenin-
gens ansatte. Av dette er 11 årsverk i administrasjonen, 
og 15,2 årsverk på hyttene.
Foreningen har hatt 49 menn og 116 kvinner ansatt 
i 2013. Styret er sammensatt av 3 kvinner og 5 menn.

Ytre miljø
Foreningen er miljøsertifisert gjennom miljøstiftelsen 
”Miljøfyrtårn,” og arbeider aktivt med å sikre at på-
virkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig.

Trondheim 11. mars 2014

Lillian Fjerdingen Kari Hallan  
styreleder
Are Løset             Lindis Burheim 
Kjell Fordal  Torbjørn Aass
Trond Chr Setsaas Morten Wedege 
Frode Støre Bergrem
daglig leder
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2.2  Oversikt over foreningens 
 tillitsvalgte og ansatte

Styret
Styreleder Lillian Fjerdingen, nestleder Kari Hallan, 
Trond Christen Setsaas, Are Løset, Kjell Fordal, 
Morten Wedege Torbjørn Aass og Lindis Burheim.

Styrets arbeidsutvalg
Lillian Fjerdingen, Kari Hallan og Trond Christen 
Setsaas.

Rådet
Rådsordfører: Randi Wiggen, Anne Karin Braathen, 
Jan Hofstad, Eirik Einum, Håkon Gammelsæter, 
Torgeir Gunleiksrud, Arnt Frøseth, Jonas Holme, 
Vigdis Heimly, Karl Ove Bjørnstad og Sissel Wedervang 
Mathiesen.

Kontrollutvalg
Arent M Henriksen og Jarle Malvik.

Revisor
BDO AS, v/Stein Erik Sæther.

Tilsyn 
Dindalshytta Liv Grimsmo 
Gjevilvasshytta Inger Lise Innerdal
 og Otto Tessem 
Græslihytta Erik Stabell
Jøldalshytta Gunilla Svendsen 
 og Stein Grøtjord 
Kjølihytta John Arne Aasen     
Nedalshytta TT Administrasjonen
Orkelsjøhytta Knut Hammervold  
Ramsjøhytta Odd Langen  
Schulzhytta Knut Morten Stokke 
Storerikvollen Anette Berglund 
 og Rolf Egil Brandsfjell
Trollheimshytta Kristian Tøndel 
 og Kari Oldervik
Vassendsætra Helge Dørum
Bårdsgarden Bente og Arnt Vassli
Kårvatn Berit Kårvatn
Barnas Turlag
Barnas Turlag Bjugn Jorunn Eide
Barnas Turlag Byåsen Guro Ulriksen
Barnas Turlag Dragsten Åse Langlie
Barnas Turlag Frøya Vibeke Franck Sehm
Barnas Turlag Klæbu Paal Christian Bjønnes
Barnas Turlag Malvik Johan Gimse Holm
Barnas Turlag Melhus Kent Kregnes
Barnas Turlag Oppdal Jorid Grudt Meland
Barnas Turlag Orkdal Gunda Ø Lindberg

Barnas Turlag Ranheim Trine Marie Larsen
Barnas Turlag Rennebu Camilla Engan Aas
Barnas Turlag Røros Tove Strickert
Barnas Turlag Selbu Eva Dahlø Fossan
Barnas Turlag Skaun Astrid Birkelund
Barnas Turlag Trondheim TT adm v/ Maria Holo
  Leikarnes/ Gro Karikoski
Barnas Turlag Åfjord Karin Dokset
Kontaktperson for styrene Maria Holo Leikarnes/ 
  Gro Karikoski

Bygge- og vedlikeholds-komiteen
Odd Harald Eriksen, Yngve Nilsen, Kristian Tøndel, 
Erik Stabell, Jorunn Husby, Thor Aage Heiberg, 
Bjørn Arne Næss, Torbjørn Aass og Lindis Burheim 
(styrets representant.)

Naturvernkomiteen
Leder Erik Stabell, Frode Støre Bergrem (sekr.), 
Torgeir Gunleiksrud, Morten Wedege, 
Trond Christen Setsaas og Torbjørn Aass.

Turkomiteen
Leder Jan Hofstad, Eva Austvik (sekr.), Barbro Karls-
son, Harald Lauglo, Terje Skjønhals og Are Løset 
(styrets representant.)

TTF
Leder Stig Ove Stornes, Johnny Bjørnsen kasserer, 
Olav Otterstad web- og møteansvarlig, Mildrid Selsjord 
tur- og utstyrsansvarlig, John Kåre Roald kursansvarlig 
og Solfrid Håbrekke redaktør for Hytt&Vær.

DNT ung Trøndelag
Inger Videm, Andreas Lorentzen, Håkon Daae Bren-
sholm, Berit- Johanne Stokke, Linn Marita Jamtfall, 
Harald André Sandvik og Katrine Husby.

Veteranan
Leder Ragnhild Lande, Magne Myren, Thore Sundset-
vik, Lorentz Brå og Magne Krosby.

Valgkomiteen
Leder Vigdis Heimly, Stig Ove Stornes og Kari Hallan 
(styrets repr.).

Årbokkomiteen
Per Christiansen, Jonny Remmereit,  Roar Nålsund, 
Erik Stabell og Asgeir Våg (redaktør).

Falkangers fond
Leder Lillian Fjerdingen, Randi Wiggen og 
Vigdis Heimly.
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Finn og Ågot Klevens gave
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.

Hjørdis og Olav Klingenbergs gave 
Leder Jarle Malvik, Lillian Fjerdingen, Randi Wiggen 
og Karl H. Brox.

Publikasjonsfondet
Leder Lillian Fjerdingen, Randi Wiggen og 
Vigdis Heimly.

Bjarne Espås Fond
Forvaltes av TTs styre

ANSATTE

Vertskap
Dette var TTs vertskap i 2013:
Gjevilvasshytta: Randi Horghagen
Jøldalshytta: Gunilla Svendsen
Nedalshytta: Elsa og Hans Smith (påske)
  Ulla Forsbergh og Toni Kalervo
   Westerholm (sommer)
Storerikvollen: Anette Berglund
Schulzhytta: Mari Nygård
Trollheimshytta: Kari Oldervik og 
  Kristian Tøndel (påske ) 
  Elin Engerstrøm og Anna 
  Engerstrøm (sommer)

Administrasjon
Foreningens daglige drift har i 2013 vært ivaretatt 
av Frode Støre Bergrem som daglig leder. Tur og 
kursavdelingen er ledet av Eva Austvik. Maria Holo 
Leikarnes har ansvaret for barn- og ungdomssatsingen. 
Gro Karikoski har fungert i denne stillingen fra 1. juni 
som følge av svangerskapspermisjon. Knut Balstad har 
hatt ansvaret for Turbutikken og informasjonssenteret.
Driftssjef er Odd Harald Eriksen som har ansvar for 
drift og vedlikehold av foreningens hytter. Rutene 
har vært ivaretatt av Johan Solberg. Tine Elisabeth 
Nestvold er fagleder for de betjente hyttene.
Informasjons og markedsarbeidet er ledet av 
Jonny Remmereit, mens Asgeir Våg er redaktør for 
turbasen og ansvarlig for grafisk formgiving.
Administrasjonssekretær Anne Marie Eilertsen og 
økonomimedarbeider Lillian Svingen har i løpet av 
året gått av med pensjon. Torunn Haugrønning er 
ansatt som økonomi- og organisasjonsansvarlig. 

2.3 Medlemmer i eksterne styrer og utvalg

Forum for natur og friluftsliv
Medlem av arbeidsutvalget (styret): 
Frode Støre Bergrem

Styringsgruppe for Sylansatsingen
Medlem av styringsgruppa: Jonny Remmereit

Styringsgruppe for Gjensidigestiftelsen og 
Sør-Trøndelags prosjekt om skilting
Medlem av styringsgruppa: Frode Støre Bergrem

Styringsgruppe for prosjektet Storheiastien. 
Utvikling av stier i trondheimsmarka
Medlem av Styringsgruppa: Frode Støre Bergrem
Medlem av Arbeidsgruppa: Knut Balstad
Medlem av arbeidsgruppa: Jonny Remmereit

Referansegruppe for Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark
Medlem av gruppa: Frode Støre Bergrem

Miljøgruppa for Gjevilvatnet:
Medlem av gruppa: Torgeir Gunleiksrud

Den Norske Turistforening:
Representant i Landsstyret: Are Løset
Representant i DNT Fjellsports styre: Torbjørn Aass
Hyttedriftsutvalg: Odd Harald Eriksen
Skolegruppa: Maria H. Leikarnes/Gro Karikoski
 

2.4 Rådsmøter
Rådet har hatt to møter. Foruten de lovpålagte 
sakene årsberetning, regnskap og budsjett, har 
rådet behandlet TTs veivalg for årene 2014-2017, 
og diskutert TTs nærmiljøsatsing.        

2.5 DNTs landsmøte
TT deltok på årets landsmøte i Tromsø med styreleder 
Lillian Fjerdingen, Kari Hallan,Trond Christen Setsaas, 
Kjell Fordal og Morten Wedege. Fra administrasjonen 
deltok Frode Støre Bergrem, og Knut Balstad.
Are Løset deltok i egenskap av sitt verv som lands-
styremedlem i DNT.
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3.1 Regnskap og budsjett
     
    Regnskap    Regnskap Budsjett Budsjett

DRIFTSINNTEKTER noter 2013 2012 2013 2014

Losjiinntekter   4 633 3 673 4 114 4 147
Salg bevertning  8 372 6 816 7 699 7 758
Salg turutstyr og kioskvarer  2 041 2 107 1 954 1 850
Arrangement  2 006 1 535 1 790 2 350
Turpartner-/annonseinntekter 1 1 390 1 152 1 870 1 540
Medlemskontingent  8 124 7 632 7 899 8 368
Andre inntekter 2 296 238 208 290
Tilskudd 3 2 113 2 082 1 732 1 908

SUM DRIFTSINNTEKTER   28 976 25 234 27 266 28 211
         
DRIFTSUTGIFTER          
Varekjøp  3 594 3 268 3 693 3 216
Lønnsutgifter 4 12 833 11 815 12 608 13 100
Transport og reise  697 885 903 686
Inventar og utstyr  484 251 306 380
Vedlikehold/rep.   178 189 292 635
HMS og brannvern  304 84 122 139
Arrangementsutgifter  1 423 1 056 1 372 1 700
Rutearbeid  127 183 125 50
Revisjon, regnskap og honorarer  657 515 525 644
Markedsføring 5 1 914 1 731 1 876 2 150
Drift 6 2 276 1 803 1 839 1 902
Avskrivning 7, 10 301 241 240 240
Kontingent DNT  2 099 2 061 2 061 2 162

SUM DRIFTSUTGIFTER   26 885 24 081 25 962 27 004
         
Driftsresultat før finans   2 091 1 152 1 304 1 207
         
Resultat av finansposter 8 30 -40 -200 30

Årsresultat  2 120 1 113 1 104 1 237
         
Prosjektkostnader (netto) 9           996            286       1 010       1 089

 

3. REGNSKAP 2013 MED BUDSJETT 2014
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BALANSE 31. 12. 2013 Noter 2013 2012
EIENDELER  
Anleggsmidler   
Varige driftsmidler   
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 10 14 370 226 10 786 298
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 10 22 500 30 000
Sum varige driftsmidler  14 392 726 10 816 298   
Finansielle anleggsmidler   
Investeringer i aksjer og andeler  10 100 10 100
Sum finansielle anleggsmidler  10 100 10 100
Sum anleggsmidler  14 402 826 10 826 398   
Omløpsmidler   
Lager av varer og annen beholdning 11 1 614 505 1 742 987   
Fordringer   
Kundefordringer  165 374 604 485
Andre kortsiktige fordringer  203 774 328 295
Sum fordringer  369 148 932 781
   
Investeringer   
Andre finansielle instrumenter  25 000 0
Sum investeringer  25 000 0   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 9 623 054 7 604 042
Sum omløpsmidler  11 631 707 10 279 809
Sum eiendeler  26 034 533 21 106 207   
EGENKAPITAL OG GJELD   
Fond livsvarig medlem  287 284 287 284
Kapitalkonto 13 12 694 544 10 213 918
Sum opptjent egenkapital  12 981 828 10 501 202
Sum egenkapital  12 981 828 10 501 202   
Gjeld   
Andre avsetninger for forpliktelser  50 000 50 000
Annen langsiktig gjeld   
Lån til kjøp av TT Brygga 14 3 615 830 3 814 275
Lån i DNT  5 000 5 000
Lån i fond 14 900 000 900 000
Øvrig langsiktig gjeld 14 2 881 302 0
Sum annen langsiktig gjeld  7 402 132 4 719 275   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld  507 866 539 514
Skyldig offentlige avgifter  650 259 574 052
Forsk. bet. kontigent  3 240 600 3 572 485
Annen kortsiktig gjeld  1 201 848 1 149 678
Sum kortsiktig gjeld  5 600 573 5 835 730   
Sum gjeld  13 052 705 10 605 005   
Sum egenkapital og gjeld  26 034 533 21 106 207
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3.2 Noter til regnskapet 2013

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2013
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven 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 utbyggings-
 kostnaden tilskuddet er ment å dekke, er påløpt.
  Bidraget/tilskuddet benyttes til nedskrivning på
 utbyggingen. Inventar og utstyr til administrasjonen
 kostnadsføres direkte. 
• 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 9 fast ansatte
 i administrasjonen.  

nb er note i budsjettet
nr er note i regnskapet

NOTE NR 1 TURPARTNER/ANNONSEINNTEKTER
Foreningen har tre nivåer for samarbeidspartnere. 
Disse er betydelige bidragsytere i form av tjenester, 
økonomiske midler, samarbeidsprosjekter, bidragsytere 
til innhold i turer, kurs og arrangementer og det gis 
gode tilbud til medlemmer.
Hovedsamarbeidspartner: Adresseavisen
Turpartnere: Sparebank1 SMN, Axel Bruun Sport, 
Skipnes Kommunikasjon, TrønderEnergi, Visma og 
Okkenhaug Bil.
Topp7-partnere: Sport1, Axel Bruun Sport, Idé, Bama, 
Enervit, Trondheim Bilkollektiv og Trondheims-
regionens friluftsråd

NOTE NR 2 ANDRE INNTEKTER
Andre inntekter består i hovedsak av utleie av jakt-
terreng, nøkkelutleie, årsbonus varesamarbeid og 
gebyr på innkreving av fordringer. 

NOTE NR 3 TILSKUDD  2013

Generell støtte, Grasrotandel Norsk Tipping       28 

MVA refusjon, Lotteri- og stiftelsestilsynet     268 

DNT Formålskapital 2012     272 

Rest utbetaling fra Adolf Øiens 
Donasjonsfond (Rønningen)       41 

Støtte til TT sitt 125 års jubileum, 
Sparebank 1 SMN       25 

Oppgradering av turløyper i forbindelse med 
TTs 125 års jubileum, gave fra Rindal Sparebank         5 

Gave, Berhard Bjerves begravelse       14 

Frifondmidler 2013, DNT     642 

Barnas Turlag fase II-2012       80 

Newtoncamp, TEKNA       53 

Skolemidler 2012, 
Direktoratet for Naturforvaltning       90 

Skolemidler 2013, Helsedirektoratet       50 

Barnevernsbarn, DNT       18 

Kom-deg-ut vinter, DNT       38 

Kom-deg-ut vinter, 
Sør-Trøndelag fylkeskommune       30 

Kom-deg-ut høst, DNT       50 

Mangfold til topps, Røde Kors       65 

Olav Thons DNT-stiftelse, 
madrasser til Gjevilvasshytta       32 

Barnas Turlag Røros, Gjensidige stiftelsen       20 

Tilskudd til Frøya Turlag, Salmarfondet 2013       20 

Tilskudd til Frøya Turlag, Lerøy Midnor     100 

Tilskudd til Frøya Turlag, Frøya Kommune         9 

Tilskudd til Frøya Turlag, Marine Harvest Fond     100 

Tydal kommune, klopplegging       38 

Kultur dep./Gjevilvasshytta kloakk og avløp       99 

Kultur dep./  Ramsjøhytta Sikringshytte     345 

Kultur dep./ Ramsjøhytta Uthus 2012     101 

Kultur dep./ Nedalshytta 2011     206 

STFK Turløypemerking Trøndelag 2013     112 
 

NOTE NR 4 LØNNSUTGIFTER

Lønnskostnader består 
av følgende poster: 2013 2012 
Lønninger            10 994             10 386 
Arbeidsgiveravgift              1 236               1 123 
Pensjon                  389                   306 
Yrkesskadeforsikring                    38  
Andre lønnskostnader                  175   

Sum lønnskostnader            12 833             11 815 
  
Godtgjørelser  Daglig leder   Styreleder 

Lønn                  576  
Annen godtgjørelse                       2 
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NOTE NR 6 DRIFTSUTGIFTER
Her er de største postene transport, lys og varme, 
porto, telefon, renhold, generell drift av hyttene og 
administrasjonen.

NOTE NR 7 AVSKRIVNINGER
Eiendom avskrives over 50 år. Se note nr. 10 

NOTE NR 8 FINANSPOSTER
 2013

Renteinntekter bank                  204 
Rentekostnader, ikke fradragsberettiget (1)
Annen rentekostnad                  (93)
Renter lån Sandgt. 30               (164)
Ettergitte renter Klingenbergs gave                    86 
Rentekostnader leverandørgjeld                    (1)
Annen finanskostnad                    (1)

Netto finansinntekt                    30 

 

NOTE NR 9 PROSJEKTKOSTNADER
       
 Investeringsbudsjett Investeringsregnskap Investeringsbudsjett
 2013 2013 2014

Prosj. nr PROSJEKT Inntekt Kostnad Inntekt  Kostnad Inntekt Kostnad

905 Nedalshytta, ENØK            100           206           117             150 

912 Ramsjøhytta       1 100        1 100           446        1 232           231             75 

914 Sprinkleranlegg Brygga 2)                130     

920 Fundamentering Brygga 2)            

915 Gjevilvasshytta, kloakksystem          100           300             99           129             60   

919 Rindalshytta            

922 Jøldalshytta ENØK              85                 200 

923 Trollheimshytta energiforsyning            100                 6             100 

924 Græslihytta ENØK                  47             300 

925/926 Ruter i fjellet Sylan/Trollheimen            200           112           199             20           200 

917 Storerikvollen vannforsyning          175           500               175           500 

918 Nauståbu sikringshytte            50

  Rønningen Uteområde          100           100         

        1 475        2 485           863        1 859           486        1 575 

TT er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjons-
ordning som tilfredsstiller kravene i loven. Alle ansatte 
med stillingsandel i minimum 20% har innskudds-
pensjon der bedriften sparer 5% av lønn til framtidig 
pensjon.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør 
ca. kr. 77 400.

NOTE NR 5 MARKEDSFØRING
TT gir ut egen årbok. Vinter-GLEDE og Sommer-
GLEDE gis ut i samarbeid med Adresseavisen og 
distribueres til alle Adresseavisens 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 hjemmesiden 
www.tt.no og facebooksiden til å bli populære informa-
sjonskanaler. Dette utgjør i stor grad TTs informasjon 
og markedsføringsarbeid i tillegg til en kontinuerlig 
bearbeiding av massemedia.
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PROSJEKTPLAN Totalt   Finansiering      
    Interne
Prosjekter Kostnad Tipp Eksternt fond Gaver Dugnad EK

Nedalshytta, ENØK        620           206                100      314 

Ramsjøhytta, sikringshytte      2 130           750          250         200          383      547 

Ramsjøhytta, uthus        617           300                210   

Gjevilvasshytta, kloakksystem      1 650           593            50         150           50      807 

Jøldalshytta ENØK *        300                300 

Trollheimshytta energiforsyning      2 700           900                500   1 300 

Græslihytta ENØK        350           125                 20      205 

Prosjekt løypenett      3 000        1 400          350              615      635 

Storerikvollen vannforsyning        500           148            50            302 

Nauståbu sikringshytte          50                  50 

     11 917        4 422          700        -         350       1 878   4 460 

* må søkes ekstraordinære spillemidler på prosjektet     

 
NOTE NR 10 ANLEGGSREGISTER

 Anskaffet Tilgang Avgang Anskaffet Ord.avs Bokfv. 
Navn: pr. 1.1 i år i år pr. 31.12 i år E.avskr.

Dindalshytta        28 474              28 474          569           27 905 
Fiskåhøgda        17 640              17 640          353           17 287 
Gjevilvasshytta       758 389      128 998     99 000        788 387     15 768          772 619 
Græslihytta        26 460        46 817            73 277       1 466           71 811 
Jøldalshytta    2 029 147          2 029 147     40 583       1 988 564 
Kjølihytta       198 026            198 026       3 961          194 065 
Nedalshytta       731 500      116 626   206 000        642 126     12 843          629 283 
Nøstebu        93 100              93 100       1 862           91 238 
Ramsjøhytta       609 209   1 231 953   446 000      1 395 162     27 903       1 367 259 
Remslistuggu       109 613            109 613       2 192          107 421 
Schultzhytta       311 711            311 711       6 234          305 477 
Storerikvollen       847 150            847 150     16 943          830 207 
Trollheimshytta       550 930         5 844          556 774     11 135          545 639 
Sum konto 1100    6 311 349   1 530 238   751 000      7 090 587    141 812       6 948 775 
            
Sandgata 30    4 163 374   3 011 166        7 174 540    143 491       7 031 049 
Sandgata 30 1. etg.       289 174            289 174       5 783          283 391 
Sum konto 1103    4 452 548   3 011 166           -        7 463 714    149 274       7 314 440 
            
Prosjekt løypenett        22 300              22 300          446           21 854 
Sum konto 1105        22 300              -             -            22 300          446           21 854 
            
Oppgradering av rutenett       198 895   112 000          86 895       1 738           85 157 
Sum konto 1107               -        198 895   112 000          86 895       1 738           85 157 
            
Varebil TT        30 000              30 000       7 500           22 500 
Sum konto 1230        30 000              -             -            30 000       7 500           22 500 
Sum alle driftsmidler  10 816 197   4 740 299   863 000    14 693 496    300 770     14 392 726 
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Inntekter:
• Prisene på overnatting, servering og felles-
 turer økes med 3%. Dette er i henhold til 
 konsumprisindeksen
• Budsjettet legger opp til en besøksnedgang 
 på 10 % fra 2013 (på bakgrunn av svært høye 
 besøkstall i 2013)
• Det er budsjettert med en omsetningsvekst 
 pr. gjest på hyttene på i snitt 7 %
• På grunn av sterk konkurranse forventes en 
 nedgang i omsetning  i turbutikken på 10%
• Arrangementinntektene er basert på et anslag 
 på 3000 deltakere på Topp 7, og en nøktern 
 deltakelse på fellesturene
• Medlemskontingenten er økt med 3 % i forhold 
 til prisstigning, budsjetterer ikke med økning 
 i medlemstall i 2014
• Turpartnersatsning gjør at vi forventer en økning 
 på kr 150 000 i 2014 fra 2013
• Støtte og bidrag forventes på samme nivå, men
 budsjetteres uten formålskapital fra DNT, som er
 usikre inntekter

Utgifter:
• Varekjøp turbutikken reduseres i 2014 i forhold 
 til budsjettert reduksjon i omsetning. Varekjøp 
 hyttene utgjør 18-19 % av omsetningen og det
 budsjetteres med reduksjon for 2014
• Lønnsvekst på 4 %. Lønn på hyttene utgjør 
 ca. 50 % av omsetning på hyttene
• Generell prisvekst på varer og tjenester i de 
 øvrige kostnadspostene vurderes til 3%
• Det legges opp til en økt satsning på vedlikehold 
 og oppgradering av hyttene også i 2014
• Driftskostnader hyttene utgjør ca. 11-12 % 
 av omsetning på hyttene

Investeringsbudsjett
• Nedalshytta; branndører, inngangsdører, 
 brannalarm selvhushold 
• Ramsjøhytta; sikringshytte og uthus skal ferdig-
 stilles i 2014
• Jøldalshytta; utskifting av vindu og panel, 
 ny fyrkjel
• Trollheimshytta; ferdigstilling av bygg
• Arbeidet med ruter; klopplegging, merking, 
 skilting, bruer
• Storerikvollen; vannforsyning
• Nauståbu; videre prosjektering, ferdigstilling 
 av byggesøknad

NOTE NR 11 VARELAGER

Lager av varer og annen beholdning 2013 2012

Beholdning hytter                  190         190 

Beholdning Turbutikken              1 424 1 553 

Total beholdning              1 615 1 743 

Varelageret er vurdert til minste kost

NOTE NR 12 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, 
skattetrekkskonto, bufferfond og kasse. 
Bundne midler utgjør: 
Skattetrekksmidler kr 357.470,-

NOTE NR 13 EGENKAPITAL

  Fond for 
Endring av  Kapital- livsvarig
egenkapital konto medl. Sum

Inngående balanse      10 213 918 287 284 10 501 202 
01.01.13

Overføring fra 
Sameiet Sandgt.         360 166            360 166
 
Overskudd 2013 2 120 460  2 120 460 
Utgående balanse  
31.12.13 12 694 544  287 284 12 981 828
 

NOTE NR 14 LANGSIKTIG GJELD
Foreningen hadde pr 31.12.2013 gjeld på kr 3 615 830,- 
til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i 
tid. Øvrig langsiktig gjeld utgjør kr 3 786 302,-. Forenin-
gens langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler 
og varebeholdning.

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2014
Budsjettet bygger på en nøktern vurdering av mulig-
hetene for 2014. Dette er gjort for å redusere sårbar-
heten som ligger i usikkerheten knyttet til vær og føre-
forhold, og dermed besøk på hyttene og deltakelse på 
arrangement. TT viderefører praksisen med en drift som 
genererer ca. en million i overskudd ved normalsesong.
Styrets føringer for budsjettarbeidet i 2014:
• Det skal budsjetteres mer detaljert for avdelinger 
 og hytter
• TT skal videreføre arbeidet med en økt satsing 
 på utvikling av stier, og ruter
• Vedlikehold og en forsiktig oppgradering av 
 eksisterende hytter har prioritet
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4.1  Referat årsmøte 2013

Det 126. ordinære årsmøtet ble avholdt i TTs lokaler 
i Sandgata 30 i Trondheim den 11. april 2013 kl 1900. 
Møtet ble innledet av foredraget «I Nansens fotspor» 
med Frank Foss, og Ola Blomlie. Selve Årsmøtet startet 
kl. 2020.

Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Styrets leder, Lillian Fjerdingen, ønsket velkommen 
og presenterte styret for årsmøtet. Det er en tradisjon 
å hedre de av TTs ressurspersoner som har gått bort 
det siste året. Det ble gjort for Teodor Brandsfjell og 
Anne Mari Bergquist.
Styreleder fokuserte på all den aktiviteten som gjør 
TT til en aktiv og spennende organisasjon. Hun trakk 
spesielt fram 125 årsjubileet, og den innsatsen som 
legges ned i hele organisasjonen. Dette gjelder både 
de som på frivillig basis bidrar i styrer, komiteer, 
tilsyn, ruteansvarlige, dugnadsfolk, så vel som ansatte 
i administrasjon og på hyttene.
Hun viste til at årsmøtet har vært annonsert i 
Adresseavisen 27. mars og 9. april, at det er annonsert 
i Turglede, på våre internettsider og som nyhetsbrev 
til de av våre medlemmer som vi har kontakt med 
via e-post, ca 6000.  Sakspapirene har vært utlagt på 
foreningens kontor i to uker, og har i år også vært 
tilgjengelig på våre nettsider.
Styreleder spurte om det var merknader til inn-
kallingen, noe det ikke var. Hun erklærte derfor 
årsmøtet som lovlig satt.

Styreleder foreslo Vigdis Heimly til møteleder, hun 
ble valgt og fikk ordet. Hun orienterte om at det var 
23 stemmeberettigede i salen.
Møteleder foreslo:
Liv Grimsmo, og Anne Karin Braathen til å skrive 
under protokollen.
Torbjørn Aass, og Tine Elisabeth Nestvold som 
tellekorps, og disse ble valgt.
Frode Støre Bergrem ble valgt til referent.

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden
Møteleder spurte om det var merknader til forslaget 
til forretningsorden. Det var det ikke.

Vedtak:
Årsmøtet vedtok forretningsorden.

Sak 3 Årsberetning og regnskap for 2012
Daglig leder Frode Støre Bergrem gikk gjennom 
hovedpunkter i årsberetning og regnskap, og opp-
fordret samtidig årsmøtedeltakerne til å be om 
ytterligere informasjon der det var ønskelig.
Det ble reist spørsmål om hvilke grep styret gjorde 
for å redusere den negative utviklingen i hyttebesøk, 
særlig sett i lys av at medlemsøkningen er stor. 
Styret viste til veivalgsdokumentet som var sak 
senere i møtet.
Det ble også reist spørsmål om TT hadde nødvendig 
innflytelse på utviklingen av DNT, noe som ble besvart 
av styreleder og landsstyrets representant Are Løset.
Årsmøtet var positiv til at økonomien synes så vidt bra 
til tross for et lavt besøk.
Årsberetningen og regnskapet er behandlet av Rådet 
og møteleder refererte rådets vedtak. De har gitt 
den sin anerkjennelse, og anbefaler årsmøtet å vedta 
årsberetning og regnskap for 2012.
Kontrollutvalget har gitt sin innstilling, som ble lest 
opp av daglig leder.
I revisors fravær leste daglig leder opp revisjons-
beretningen, som var en såkalt ”ren beretning.”

Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2012 ble enstemmig 
godkjent av årsmøtet.

TTs lokaler i Sandgata 30. Foto: Asgeir Våg
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Sak 4 Budsjett for 2013
Daglig leder, Frode Støre Bergrem, gikk gjennom 
budsjettforslaget for 2013 med budsjettforutsetninger.
Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av 
Rådet som har gitt det sin anbefaling.

Vedtak:
Budsjettet for 2013 ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende 
og livsvarige medlemmer
Daglig leder orienterte om at styret for 2014 ikke 
har planlagt med økning av kontingent utover DNTs 
anbefaling.

Sak 6 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag ble fremmet.

Sak 7 Forslag fra styret
Veivalgsdokumentet for perioden 2014-2017. 
Styreleder Lillian Fjerdingen gjennomgikk 
dokumentet, og orienterte om prosessen rundt 
arbeidet, og om mål og strategier for de neste årene.

Vedtak:
Forslaget til veivalgsdokument for perioden 2014-2017 
ble enstemmig vedtatt.

Hytte og rutestrategi for perioden 2013-2017. Daglig 
leder gjennomgikk dokumentet som litt mer konkret 
setter fokus på relevante utviklingstrekk knyttet til 
hytter og ruter i årene framover.

Vedtak:
Forslaget til hytte og rutestrategi for 2013-2017 
ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Valg
Innstilling fra valgkomiteen:
STYRET (velges for 2 år)
Styremedlemmer
Are Løset gjenvalg 2013-2015
Kari Hallan gjenvalg  2013-2015
Kjell Fordal                   gjenvalg  2013-2015
Lindis Burheim  ny   2013-2015

RÅDET (velges for 3 år)
Randi Wiggen  gjenvalg  2013-2016
Karl Ove Bjørnstad ny    2013-2016
Eirik Einum   ny    2013-2016

KONTROLLUTVALGET (velges for 1 år i gangen)
Arent M. Henriksen gjenvalg    2013-2014
Jarle Malvik  ny   2013-2014

REVISOR (velges for 1 år i gangen)
Stein Erik Sæther gjenvalg  2013-2014

Leder Vigdis Heimly Terje Skjønhals Trond Setsaas 
Sign  Sign Sign

Det var ikke kommet inn andre forslag enn 
valgkomiteens innstilling.

Vedtak:
Alle kandidater ble enstemmig valgt.

Valgkomite
Fra styret kom følgende innstilling til ny person 
i valgkomite:
Stig Ove Stornes    Ny   2013-2015
Det kom ikke inn andre forslag til valgkomité.

Vedtak:
Stig Ove Stornes ble enstemmig valgt.

Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt 
av styret etter styrets konstituering.

Takk
Styreleder takket Vigdis Heimly for innsatsen som 
møteleder på årsmøtet og ga henne en gave.
Styreleder takket Eirik Einum for hans innsats i styret, 
Børge Dahle, og Inge Nordeide for sin innsats i Rådet, 
Terje Skjønhals for sin innsats i valgkomiteen, og 
Roar Rønning for sin innsats i Kontrollutvalget. 
De fikk et gavekort.
Styreleder takket også alle som har bidratt med 
dugnadsinnsats og økonomiske bidrag til foreningen 
i 2012.

TTs 126. ordinære årsmøte ble hevet kl. 22.00.

Trondheim 18. april 2013.

Anne Karin Braathen Liv Grimsmo
Sign Sign
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4.2   Oversikt over foreningens 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 markeds-
ført, eller profilert foreningen på en positiv måte.

1907 Carl Schulz 1967 Magne Asbj. Haave
1920 Axel Sommerfeldt 1967 Eivind Kierulf
1922 Olaf Grilstad 1975 Astrid Olsen
1924 William Cecil Slingsby 1977 Rolf Høyem
1935 Fridthjov Brun 1987 Frants-G. Mørch
1935 Ludvig Sivertsen 1998 Gustav Lien
1947 Roar Tønseth sen. 2000 Ivar Maske
1953 Arne Falkanger 2010 Erik Stabell
1957 Reidar Jørgensen 

REINROSA MED GULL EIKEKRANS.

Hedersbetegnelsen bør i gjennomsnitt gis en gang 
i året og forbeholdes tillitsvalgte, tilsyn, løype-
inspektører, 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 1970 Tor Johansen
1927 Carl Schultz 1974 Fritz Christensen
1927 Olaf Grilstad 1976 Toralf Lyng
1927 K. S. Klingenberg 1978 Franck Rindal
1927 Anne Aae 1979 Erik Hansen
1927 Ola Stugudal 1980 Frants-G. Mørch
1931 L. Schullerud 1984 Gustav Lien
1935 Ludvig Sivertsen 1984 Teodor Brandfjell
1935 Fridtjov Bruun 1985 Anne-Mari Bergquist
1939 Olav Jensen 1987 Jorun Svingen
1947 Anders Stordalsvold 1987 Ingvild Flåteplass
1947 Thor Tharum 1987 Thor Risan
1947 Hilmar Nilsen 1987 Toralv Aune
1947 Roar Tønseth 1987 Ivar Maske
1947 Ragnhild Lien 1987 Per A. Strickert
1947 Knut H. Rolvsjord 1987 Claus Helberg
1949 Astri M. Angermann 1988 Karl H. Brox
1953 Arne Falkanger 1990 Johan Bolme
1954 Edvard Løchen 1991 Kristine Furan
1954 Andreas Backer 1993 Jorun Thomasgård
1957 Finn Kleven 1994 Olav Gjærevoll
1957 Erling Nielsen 1994 Anne Britt Wavold
1957 Gunnar Raabe 1996 Sven Kolstad

1957 Kirsten Haave 1996 Roar Nålsund
1957 Ola Hilmo 1998 Erik Stabell
1957 Reidar Jørgensen 1999 Arne Vaslag
1959 Magne Haave 2000 Sverre Kirksæther
1962 Martine Unsgård 2001 Morten Halgunset
1962 Olga Reitan 2002 Erik Martin Braathen
1962 Hjørdis Mørkved 2002 Tore Kværnmo
1962 Gunnar Birkeland 2003 Kristian Tøndel
1962 Trygve Kristiansen 2008 Reidun Okkenhaug
1962 Per Vinje 2008 Nils Flå
1962 Helge Foss 2010 Ragnvald Larsen
1967 Astrid Olsen 2010 Randi Wiggen
1967 Magna Kjelland 2011 Jan Fredrik Kvendbøe
1967 Bjarne Eriksen 2012 Vigdis Heimly
1969 Rolf Høyem 2012 Hans Engan
1970 Magnhild Lereggen 
   
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   Jørgen B. Lysholm 1979  Nils M. Vaagland
1927   Effe Magnusson 1982  Inga Stokke
1928   J. Halle 1985  Johan Bolme
1928   H. Grendahl 2000  Sigrid Gulbrandsen
1928   Gudmund Kårvatn 2000  Sigrid Nerbu
1928   Ola Stugudal 2001  Per Stugudal
1940   Magnus Kluksdal 2003  Gunvor Flønes
1957   Halvard Lilleevjen 2003  Mons Flønes
1957   Modolf Moen 2006  Inga Flatmo
1962   Ragnhild Næssmo 2006  Jørgen Bremseth
1962   Asbjørn Clausen 2006  Torgeir Gunleiksrud
1962   Th. Solem 2008  Elsa Smith
1967   Svein Grøtte 2008  Hans Smith
1962   Per Hilmo 2009 Jan Ivar Bruheim

4.3  Årsberetning TTF

1. Styret
Styret har i 2013 bestått av:

Stig Ove Stornes  leder 
Johnny Bjørnsen  kasserer 
Olav Otterstad  webansvarlig og møteansvarlig 
Mildrid Selsjord  tur- og utstyrsansvarlig 
John Kåre Roald  kursansvarlig 
Solfrid Håbrekke  redaktør for i Hytt &Vær
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Styret har i 2013 avholdt 9 styremøter. Tema på 
møtene har i hovedsak vært drift av gruppa. Det vil si 
kurs, turer, utstyr, medlemsblad, medlemsmøter og 
økonomi. Styret deltok med 1 representant på DNT 
Fjellsport sitt årsmøte på Hafslo i mars.

2. Aktiviteter
Fjellsportgruppa har hatt et innholdsrikt og aktivt år. 
Følgende aktiviteter er gjennomført:

Turer: 30 turer med til sammen 400 deltagere. 
Turprogrammet har inneholdt skiturer, fjellvandring, 
klatring, kajakkpadling, sykkeltur. Administrasjon av 
turer er i løpet av 2013 blitt overført til TT, det vil si 
innhenting av turbeskrivelser, risikovurderinger og 
turrapporter.
Kurs: Grunnkurs skred (12 stk) og brekurs (15 stk),
vinterkurs/snøhuletur (5 stk) og orienteringskurs 
(7 stk) har blitt arrangert av fjellsportgruppa. 
Deltagelse på skredworkshop (2 stk). Deltagelse på 
grunnleggende turlederkurs (2 stk). Kurspåmelding 
har blitt gjort via sherpa pga. fakturering via TT.
Medlemsmøter: Infomøte for koordinatorer, infomøte 
før sommersamlingen, turplanleggingsmøte.
Andre aktiviteter: Regelmessig tirsdagsklatring, 
skitreninger i marka i sesongen. Gangsterfest i juni 
(ca 35 stk) og årsfest i november (ca 70 stk).

3. Medlemsbladet i Hytt & Vær
Medlemsbladet i Hytt & Vær kom ut 2 ganger i 2013.

4. Informasjon
Informasjon til medlemmene distribueres via hjemme-
side på internett, e-postliste (443 abonnenter) og 
facebook (364 medlemmer).

5. Regnskap
TTF har i 2013 hatt 181 betalende medlemmer. 
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 6 306,- 
Budsjettert resultat var kr. -13 964,- Avviket fra bud-
sjett skyldes i hovedsak lavere utgift til administrasjon 
enn budsjettert.
TTF har i 2013 fått kr. 26 000,-i støtte fra Erling 
Bjørstads stiftelse til skredutdanning.

6. Utstyr
I 2013 ble det kjøpt inn 3 klatretau, 2 brystseler og 4 
stk statiske tau. Gjennomgang av utstyrsbeholdningen 
høsten 2013 viste at en del utstyr var utdatert og må 
fornyes.

Trondheim 5/3-14
Styret, ved Stig Ove Stornes, leder TTF

4.4  Årsberetning Veteranan
Veteranenes årsmøte i 2014 ble holdt i Sandgata 30, 3. 
mars med 63 medlemmer til stede. Styrets leder Rag-
nhild Lande ønsket velkommen og foreslo Per Karsten 
Aune som møteleder, valgt ved akklamasjon. Etter 
forslag fra møteleder ble Inger Engstrøm og Jorunn 
Klungerbo valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

Årsberetning for 2013
Ragnhild Lande leste opp styrets årsberetning for 
2013. Det framkom ikke merknader til årsberetningen. 
Enstemmig vedtatt.

Regnskap 2013
Kasserer gikk gjennom regnskapet. Etter en del 
kommentarer fra salen ble regnskapet tatt opp 
til votering. Regnskapet ble vedtatt med følgende 
kommentar: Årsmøte ønsker en nærmere spesi-
fisering av posten innskudd i 2013 (egenandeler) 
kr. 23015,-. 
Resultat for 2013 er  – kr.19 659,68. 
Utgående saldo pr. 31.12.13 = kr. 69 053,43 

Budsjett 2014
Budsjett for 2014 ble lagt fram med en underdekn-
ing på kr 11 500,- dekket av oppsparte midler. Det 
ble under behandlingen en del meningsutvekslinger 
knyttet til dekning av bussleie. Budsjettet balanserer 
med kr. 74 500,-. Etter votering ble budsjettet enstem-
mig vedtatt. 
Innkomne forslag
Det forelå ingen innkomne forslag til årets årsmøte.  

Valg 2014
Aase Baarset og Magne Myren går ut av styret og ble 
overrakt en oppmerksomhet av Ragnhild Lande som 
takk for god innsats for Veteranan. Ragnhild Lande, 
Thore Sundsetvik, Magne Krosby og Lorentz Brå er 
ikke på valg.
Torgeir Gunleiksrud og Eva Basmo ble valgt som nye 
medlemmer til styret for 2 år. Styret konstituerer seg 
selv.
Valgkomité: Magne Myren og Aase Baarset velges for 
2 år. Per Karsten Aune er ikke på valg og fortsetter i 1 
år. Regnskapsføringen for Veteranan er overtatt av TTs 
administrasjon, det velges derfor ikke nye revisorer.

Trondheim, 5.3.2014

Lorentz Brå
Referent 
Inger Engstrøm  Jorunn Klungerbo 
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4.5   Årsberetning Fosen Turlag

Styret har bestått av:
Peter Dybdahl (Rissa)  leder 
Tormod Overland (Rissa)  medlem 
Erling Arnet (Bjugn)  nestleder 
Aud Lund (Ørland)  repr. seniorgruppa
Didrik Frengen (Stjørna)  sekretær

Varamedl.:
Oddbjørn Gissinger (Ørland)  kasserer 
Vegard Strøm (Åfjord) 
Magne Hoem (Rissa)
Bjørg Werme (Bjugn) 
Johannes Husby (Stjørna) 
Harald P.Aune (Åfjord)

I 2013 har vi hatt fokus på:
• Gjennomføre planlagte turer for våre medlemmer
• Bygge gangbru over Krinslonelva
• Merking av prioriterte turtraseer

Styret mener vi har lyktes godt i dette arbeidet. Det 
mest synlige beviset er framsida av årsmeldinga som 
viser bilde av Krinslonbrua.  Den er vi virkelig fornøyd 
med og vi får gode tilbakemeldinger om en solid og 
pen bru over et tøft elveleie. Det var mye som klaffet 
med dette prosjektet, slik at vi også økonomisk kom 
rimelig ut av det. Vi opplever at turlaget har en positiv 
goodwill ute blant befolkningen på Fosen og vi retter 
en stor takk til maskinholdere som stilte opp gratis og 
all dugnadsinnsats som var nødvendig.

Vi annonserte med hele 23 turer i 2013. Det ble 
mange fornøyde deltakere som fikk gode opplevelser 
og positive minner. Ikke minst det å komme ut på helt 
nye områder og turmål. Det er da også det som er av 
godene med å være medlem og å delta på fellesturene 
våre. Turboka for Fosen gir i så henseende gode mulig-
heter til å finne nye turer, men likevel er det mange 
som foretrekker å gå i følge og kanskje med turleder. 
Den sosiale delen skal også vektlegges. På flere av 
turene var det over 20 deltakere og til Grønliklumpen 
i Vanvikan var det over 30 som priste godværet og ut-
sikten over Trondheimsfjorden m.v. Størst oppslutning 
er det alltid på Mefjeldturen, og vi fikk solid deltaker 
rekord med hele 134 startende som fikk oppleve Fosen 
alpene på sitt beste.                           

Været spiller en avgjørende rolle både med deltakelse 
og opplevelser og sommeren 2013 var varierende 
i så måte. For å trekke frem to av turene som fikk 
oppleve været, som blir beskrevet til å bli mer ”vilt 
og vakkert” i fremtida.  Det var de 5 som, den 14. juli 

gikk t/r Tekjsøen i det døgnet som satte rekordnedbør 
i Åfjord og det sier ikke så lite. Likeså de ca 20 som 
kom over Bjørndalsheia i det som kan beskrives som 
en 10års haggelskur. Men likevel blir det positive 
tilbakemeldinger med tekst og bilder i lokalavisa om 
at turen med Fosen Turlag fristet til gjentakelse. Slik 
skal det være.

På høstturen vår til Høvringen var vi heldige og fikk 
strålende turvær i 2 dager og dagen ble utnyttet 
maksimalt. Å komme inn i Rondane med det flotte 
landskapet og de høye og ville fjelltoppene var en stor 
opplevelse enten en gikk på korte eller lange turer. 
Mange har hørt om Anaripigg i diktet om Rondane, 
men hvem har hvert der? Jo, det har vi. Høvringen 
Fjellstue ga oss god service og herlige måltider. Det 
hele var en innertier.
Fosennaturen er dog vårt hovedområde for å legge 
til rette for friluftsopplevelser. Vi har fortsatt med 
merking av prioriterte turer og i 2013 er det fullført 
merking av den såkalte postruta mellom Åfjord og 
Verran. Dvs. fra Lysvassgården til Buavatnet. Dette er 
en kjempefin og lett tur, som kan gås i begge retninger. 
Fiskevatna ligger på rekke og rad. Ved Boggatjønna 
ligger Fjellstyrets hytte som vi har leieavtale på. I 
Skurven i Rissa, har vi et enda høyere fjellparti, hvor 
rundturen bare mangler noen få staurer før merkinga 
er ferdig. Det er en spennende tur med 3 spisse topper 
og start og innkomst ved parkeringsplassen. Turen står 
beskrevet i Turboka – FO 08.

For å drifte et aktivt turlag med de ambisjonene laget 
har hatt og legger opp til, går det mye tid til tilretteleg-
ging, dugnad og administrasjon. Vi har rapportert inn 
tils. 590 t i frivillig arbeid. Men når interessen er så 
god som den er i laget, er det ikke noe problem å få 
folk til å stille opp.
Samarbeidet med mororganisasjonen TT har ikke vært 
så tett som året før, men er en trygghet med erfaring 
og kunnskap å ha i ryggen. TT var grei å ha for å få til 
en avtale om stivalg i Vanvikan. Noen av våre turer 
på Fosen vil nå etter hvert bli digitalisert på ”UT.no”. 
Medlemskapet i Fosen Turlag, som nå administreres 
av TT fungere tilfredsstillende. Alle nyinnmeldte med 
adr. på Fosen, blir linket til oss og vi får vår andel av 
kontingenten.
Styret har vedtatt å legge ned utgivelsen av Turlags-
Nytt. Vi erkjenner at flere vil savne medlemsbladet, 
men håper at informasjon om turer og annen aktivitet 
vil kunne innhentes på annen måte og på ”hjemme-
siden” og  ”facebook”.  Vi har som krav til oss selv, at 
her må vi bli flinkere til å ha oppdaterte sider med 
dagsaktuelle ting og tilbakemeldinger.
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Styret har bestemt det er siste året med de tradisjon-
elle kjentmannspostene. Perioden er forlenget med 
1 år og måtte i alle fall byttes ut. Vi erfarer imidlertid 
at interessen for å oppsøke våre poster rundt omkring 
på Fosen er fallende. Vi mener helt sikkert dette 
skyldes den store aktiviteten hver enkelt kommune 
har satt i gang.  Fosen Turlag har imidlertid hatt god 
respons over tid med prosjektet kjentmannsposter 
og det økonomiske samarbeidet laget oppnådde med 
Fosen Regionråd. Det har vært god økonomi og PR for 
oss. Vi vurderer å finne en annen ”konkurranseform” 
for å fremme friluftsliv for folk flest.

Økonomi
2013 har vært et økonomisk godt driftsår. Driftsover-
skuddet på kr. 20.966,- viser imidlertid et feil bilde, da 
vår andel av medlemskontingenten fra TT for 2012, 
ikke kom oss i hende før i 2013. Men tross dette viser 
inntektsiden vår positive tall. Mefjellturen ga et godt 
positivt resultat og vi har mottatt tilskudd fra Ørland 
Sparebank og Bedriftsidrettslaget på Fosen Mek., som 
vi takker for. Vi opplevde også i 2013 å få en min-
negave. Det var kr. 9.900 etter vår mangeårige medlem 
Hjalmar Nilssen’s bortgang. Til denne posten jobbes 
det med å finne et prosjekt for å få et varig minne i 
hans nærmiljø i Roan. Krinslonbrua er i sin helhet 
utgiftsført og uten at vårt største tilskudd fra Fysak 
Fosen er anvist for utbetaling. Fosen Turlag har en 
god økonomi.

Aktiviteter og planer videre
Vårt turprogram er allerede gjort kjent på hjemmeside 
og facebook og vil også få en annonse i lokalavisa.  
Antallet er noe redusert. 18 turer, hvorav seniorgruppa 
har regi av 8. I skrivende stund er snøforholdene 
meget sparsomme, slik at det er stor usikkerhet om 
våre 2 skiturer i april. Likevel er det mye å se fram til 
for de som ønsker å være med oss på tur i 2014. I år 
står Dåapma på kartet igjen, og det er allerede kommet 
spørsmål om denne turen fra interesserte utenom vår 
region. Høstturen med overnatting på Nedalshytta 
og turer inn i Sylanmassivet vil bli en ”høydare” for 
deltakerne dit. Vi har ikke noe byggeprosjekt foreløpig 
for 2014, men vi har mye praktisk arbeide i form av 
utplassering av informasjonstavler, navneskilt og merk-
ing av nye turer. Gjennom kommunene og Gjensidige-
fondet er det nå store muligheter for å oppnå tilskudd 
på nettopp dette. Fra Rissa Kommune har vi allerede 
mottatt tilsagn om kr. 17.000,-. Dette vil bli fulgt opp 
også overfor de andre kommunene hvor vi har behov 
for skilting og informasjonstavler. Her gjelder det å 
være kreativ.

Retter en stor takk for godt samarbeid, innsats og 
interesse for Fosen Turlag.

Styret i Fosen Turlag, mars 2014.

4.6   Årsberetning Frøya Turlag

Aktiviteter
Frøya Turlag har arrangert to Kom deg ut-dager, 
guidet spontantur rundt Uttian, turtipp på Sula i 
påsken og under Suladagene i juni. Vi deltok på 
OPPTUR for første gang med 13-åringene ved 
Sistranda skole. Et annet innslag vi gjorde for 
første gang og som heretter er et fast innslag på 
turprogrammet, er Ordførerens tur. 
21 stykker var med ordføreren på en nærtur til 
Skjelbruvatnet, mens over 60 tok turen rundt Uttian. 
På Kom-deg-ut-dagene deltok rundt 40-50 personer. 
Turtippen i påsken var veldig godt besøkt i godværet. 
Over 70 stykker deltok, og flere av dem besøkte Sula 
for første gang. Ruskevær i juni gjorde at under 20 
fullførte løypa. Rundt 75 13-årige frøyværinger har 
ved hjelp av oss vært oppe på kommunens høyeste 
topp, Besselvassheia.

Frøya Turlag gjennomførte i samarbeid med lokalavisa 
Hitra-Frøya en stor bildeinnsamling med ulike motiv 
fra Frøya. I fem omganger presenterte avisa på nett 
mange flotte bilder med alt fra storm til stille, som-
mer som vinter. Flere av disse bildene blir brukt i 
turbeskrivelser vi er i ferd med å utarbeide, samt på 
forside og bakside på turkartet som også kom i produk-
sjon i løpet av 2013. Arbeidet med å kartlegge turløy-
per, samt stikke dem, beskrive dem og tegne dem inn 
på kart, har utløst mange dugnadstimer i løpet av året. 
Lokalavisa har gitt oss mye medieomtale, og det har 
vært til god hjelp når vi har spurt etter informasjon fra 
den jevne frøyværing. Turlaget har en dugnadsgruppe 
på det sosiale mediet Facebook.I løpet av 2013 fikk vi 
også egen nettside under Trondhjems Turistforening, 
og en offisiell på Facebook.
 
Vi engasjerte oss under Aktivitetsalliansens kartleg-
gingsarbeid i kommunen. Her bidro vi med mange tips 
til tilrettelegging, slik at dette kom med i alliansens 
brev til ordføreren. Vi har deltatt på TTs arbeid med å 
stake ut strategi for de neste år. Det er viktig for Frøya 
Turlag å være et aktiv lokallag tydlig under hovedlaget. 
Vi har søkt og mottatt støtte fra kulturmidler og fra 
SalMar-fondet. Vi har også fått avslag, fra SMN-fondet. 
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Balanse pr. 31.12.2013 beløp
 
Omløpsmidler 
Bankinnskudd Sparebank 1 SMN 694 944
Egenkapitalbevis Sparebank 1 SMN 3 017 982
Anleggsmidler 
Lån TT 2 881 302
Pantesikrede lån 900 000
Sum eiendeler 7 494 227
Kapital 
Kapital 1.1.13 6 298 517
Årets resultat 2013 1 195 710
Kapital 31.12.2012 7 494 227

Kapital pr. 31.12.2013 stemmer med utskrifter fra 
bank/VPS.

Trondheim, 27. februar 2014.

Randi Wiggen             Karl H. Brox
sign                sign

Jarle Malvik             Lillian Fjerdingen
sign                    sign                           

4.8  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.

Det ble avholdt årsmøte 13.02.2013.

Det ble behandlet to søknader fra Barnas Turlag og 
DNT Ung. Fondsstyret vedtok å innvilge søknadene, 
men disse ble ved en inkurie, ikke utbetalt i 2013. Bar-
nas Turlag ble tildelt kr 50 000 og DNT ung Trøndelag 
ble tildelt kr 40 000.

Torbjørn Falkanger ønsket å tre ut av Falkangers fond 
pga. sykdom. Familien ble forespurt om noen ønsket 
å representere familien i fondsstyret. Dette var ikke 
ønskelig.

Vigdis Heimly, tidligere styremedlem og nå råds-
medlem i Trondhjems Turistforening, ble forespurt 
av styret i Falkangers fond om å stille som styre-
medlem og ble valgt inn som nytt styremedlem 
i styret i 2013. 
Torbjørn Falkanger gikk bort i juli 2013 og Trond-
hjems Turistforening var representert i bisettelsen 
30.07.2013.

Dugnadsinnsatsen har vært stor og bred, med rundt 
750 registrerte timer. Vi er ganske trygge på at all 
innsats ikke er telt. Det er mye konkret, praktisk 
arbeid som er utført, i tillegg til opplevelsene vi har 
lagt til rette for. 

Det aller gledeligste som skjedde i 2013 var at en res-
sursperson tok på seg å etablere Barnas Turlag Frøya. 
BT Frøya har nå eget turprogram fra 2014.  
Dokumentasjon på nesten alt vi har utført finnes på 
dugnadssiden vår på facebook https://www.facebook.
com/groups/121662384538289/  

Dyrøy 11.mars 2014 
Gunhild Riiber

4.7  Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

Resultatregnskapet for 2013 viser et årsresultat på 
kr. 1 195 710,- etter kr. 1 096 502,- i kursstigning på 
verdipapirer. Legatets formue pr. 31.12.2013 utgjør 
kr. 7 494 227.
Det er ikke søkt om midler til legatet i 2013. 
Etter legatets oppfatning gir legatmidlene fortsatt en 
forsvarlig avkastning ut fra dagens markedssituasjon.

Legatet har hatt et styremøte i 2013. 
Renteinntekter på lån til TT tas ikke ut.

Legatstyret i 2013 har bestått av Jarle Malvik, 
Randi Wiggen, Karl H. Brox og Lillian Fjerdingen.

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.2013 beløp

INNTEKTER 
Bankrenter 17 468
Aksjeutbytte 82 115
Renteinntekter fra TT (900 000) 36 000
Renteinntekter fra TT 86 439

UTGIFTER 
Ettergitt renter fra TT 36 000
Ettergitt renter fra TT 86 439
VPS/gebyrer 375
Ordinært resultat 99 208
Kursendring egenkapitalbevis, Note 1 1 096 502
Årsresultat 1 195 710
 
Note 1 
Kursendring egenkapitalbevis 
Sparebank 1SMN 
54743 * (55,13-35,10) 1 096 502
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Resultatregnskap 01.01. – 31.12.2013 Beløp

Beholdning pr 1.1.2013 567.132,08
Tildeling DNT Ung Trøndelag 
på kr 40 000 ble ikke utbetalt i 2013 0
Tildeling Barnas Turlag på kr 50 000 
ble ikke utbetalt i 2013 0
Renteinntekter 2013 14.171,00

Beholdning pr 31.12.2013 581.303,08

Trondheim 24. februar 2014

Lillian Fjerdingen Randi Wiggen
sign sign
      
    
4.9   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.

Fondsstyret har avholdt 1 møte i 2013 (årsmøte). En 
søknad fra Markedsavdelingen i TT ble behandlet på 
årsmøtet 15.01.13, denne ble ikke innvilget.

Regnskap publikasjonsfondet 2013  Beløp
 
Grunnfond pr 01.01.13 318 615,69 
Royalty Gyldendal (note 2) 905,45 
Renter grunnfond (note 1) 2 752,67 
Beholdning pr. 31.12.2013 322 273,81 
  
Driftsfond pr 01.01.13 56 827,01 
Royalty Gyldendal (note 2) 1 810,90 
Renter driftsfond 992,00 
Renter grunnfond (note 2) 5 505,33 
Blomster   -455,00 
Bevilgning til TT v/ markedsavdelingen 0,00 
Beholdning pr. 31.12.2013 64 680,24 
  
Samlet beholdning fond 386 954,05 
  
Note 1 
Rentefordeling fra grunnfondet 8 258,00 
Fordelt til Grunnfond   1/3  2 752,67 
Fordelt til Driftsfond       2/3 5 505,33 
  

Note 2 
Royalty fra Gyldendals Forlag 2 716,35 
Fordelt til Grunnfond  1/3 905,45 
Fordelt til Driftsfond  2/3 1 810,90 
  
Bankinnskudd 
Saldo pr 31.12.13 konto 4200.59.04220 48 283,86 
Saldo pr 31.12.13 konto 4200.59.62395 338 670,19 

Saldo bankinnskudd 31.12.13 386 954,05 

Trondheim 24. februar 2014

Lillian Fjerdingen  Randi Wiggen
sign  sign

4.10   Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave 

Virksomhetens art og hvor den drives.
Stiftelsen ble etablert den 15. mai 2000 med grunn-
kapital kr 1 000 000,-.  Stiftelsens formål er at 
disponibel avkastning hvert år benyttes til utstyr 
og/eller vedlikehold av Trondhjems Turistforenings 
betjente hytter.  Stiftelsen drives fra Trondheim og er 
registrert i Stiftelsesregisteret og underlagt Stiftelses-
tilsynets kontroll.

Fortsatt drift.
Stiftelsens årsregnskap for 2013 er satt opp under 
forutsetning av fortsatt drift.

Arbeidsmiljø - likestilling.
Stiftelsen har ingen ansatte og det er følgelig ikke 
registrert noe sykefravær.
Stiftelsen har som mål å tilstrebe full likestilling 
mellom kvinner og menn. Styret består av 3 menn.
For øvrig er miljøet i stiftelsen godt.
Stiftelsen driver ingen virksomhet som forurenser 
det ytre miljø.

Trondheim, den 24. mars 2014

I styret for Finn og Ågot Klevens Gave:

Fredrik Kleven Terje Tapper Karl H. Brox
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RESULTATREGNSKAP
 Note 2013 2012
Inntekter
Renter  32 233 37 648
Utgifter 1 8 050 8 363

Resultat  24 183 29 286

Disponering av årets resultat:

Fratrukket/tillagt kapitalen  4 837 5 857
Avsatt til Trondhjems Turistf.  19 347 23 428

Sum disponert  24 183 29 286
 
BALANSEREGNSKAP  31.12.2013 31.12.2012

Eiendeler 
Bankinnskudd  1 138 547 1 119 646
Påløpt rente  32 233 26 951

Sum eiendeler  1 170 780 1 146 597

Gjeld og egenkapital

Egenkapital
Innbetalt egenkapital  1 000 000 1 000 000
Annen egenkapital  107 099 102 262

Sum egenkapital 3 1 107 099 1 102 262

Gjeld
Avsatt til Trondhj. Turistf. 2 63 682 44 335
Leverandørgjeld  0 0

Sum gjeld  63 682  44 335

Sum gjeld og egenkapital  1 170 780 1 146 597

Noter 2012

Note 0 Generelle prinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven og NRS-8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Selskapets bankkonto er vurdert til virkelig verdi. 
Avkastningen tilføres regnskapet i takt med tilføring 
på konto.
Avsetningen til stiftelsens formål kommer til 
utbetaling i henhold til stiftelsesstyrets beslutning.
Viser for øvrig til omtale i noter.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser og utgifter
Det er ingen ansatte i stiftelsen og det er ikke utbetalt 
godtgjørelse til styret.
Til revisor et utbetalt kr 3.500,-
Til Lotteritilsynet er utbetalt kr 4.550,-

Note 2 Avsetninger til Trondhjems Turistforening

Trondhjems Turistforening:
Avsatt i 2008 43 026
Avsatt i 2009 27 093
Avsatt i 2010 19 501
Utbetalt 2011 -89 620
Avsatt i 2011 20 906
Avsatt i 2012 23 428
Avsatt i 2013 19 347 
Avsetning pr 31.12.2013 63 682

Note 3 Egenkapital (grunnkapital)
Selskapets grunnkapital er kr 1.000.000. Stiftelsens 
egenkapital tilføres årlig 20 % av stiftelsens resultat.

4.11 Sameie Sandgata 30
   
Sameie Sandgata 30 ble avviklet pr 01.01.2013. 
Klingenbergs gaves eierandeler i Sandgata 30 ble 
omgjort til et avdragsfritt lån (gjelder for 5 år) på 
kr 2.881.302 til Trondhjems Turistforening. Drift av 
Sandgata 30 er en del av TT sitt regnskap for 2013.
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4.12   Lover for Trondhjems Turistforening
 (sist endret på generalforsamlinga 27. april 2010)

Trondhjems Turistforening er en partipolitisk og 
livssynsnøytral friluftsorganisasjon.

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings formål er å legge til 
rette for at flest mulig skal kunne drive et enkelt, 
aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv.
Foreningen fremmer sitt formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre 
 tiltak for bedring i losjiforhold i våre arbeids-
 områder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre 
 tiltak som kan lette og trygge framkomsten
c) ved informasjonsmateriell, skriftlig og elektronisk,
 for å fremme kunnskap og inspirasjon om friluftsliv
d) ved fellesturer, kurs og andre møteplasser for 
 medlemmene, Eventuelt også arrangementer for
 andre grupper som styret velger å prioritere
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser 
 i våre områder
f) ved andre tiltak som styret finner formålstjenlig

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemskap:
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 vedtaket for årsmøtet.

3 Æresbevisninger:
Personer som har gjort foreningen særlige tjenester 
kan styret utnevne til æresmedlemmer. Styret tildeler 
foreningens hederstegn, og kan innby til livsvarig 
medlemskap uten kontingent.
Styret gir melding om dette til årsmøtet.

4 Foreningens ledelse:
STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. 
Styret består av Styreleder, styrets nestleder og 

6 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styre-
eder, eller i vedkommendes fravær, nestleder og 3 
styremedlemmer er til stede.

Styrets nestleder velges av og blant styrets medlemmer
Styreleders evt nestleders stemme er avgjørende ved 
stemmelikhet.

Den 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 årsmøtet. Styret kan nedsette 
arbeidsutvalg (bestående av styreleder, nestleder og 
ett styremedlem) og de komiteer som det finner nød-
vendig. Det ansetter daglig leder og fastsetter dennes 
lønn. Daglig leder er ansvarlig for foreningens løpende 
drift.

Foreningen forpliktes ved styreleder og ett  styrem-
edlem i fellesskap.

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 årsmøtet  om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det 
 nødvendig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
d) utpeke ordstyrer for årsmøtet

Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til 
behandling
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5 Ordinært årsmøte:
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. mai. 
Tidspunktet for årsmøte og saklisten kunngjøres med 
2 ukers varsel i Adresseavisen og på foreningens inter-
nettsider.  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 årsmøtet fattes ved alminnelig flertall 
med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 
paragrafene 8 og 9.

Årsmøtet behandler:
1. Forretningsorden
2. Årsberetning for foregående år
3. Revidert regnskap for foregående år.
4. Rapport fra desisorene
5. Budsjett for inneværende år
6. 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 årsmøtet. Slik regulering foretas i tilfelle
 for årsbetalende og nye livsvarige medlemmer på
 grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, 
 og avrundes oppover til nærmeste tikrone.
7. Strategidokument
8. Forslag fra styret.
9. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig 
 til styret innen fire uker før årsmøtet
10. Valg på:
 a) styreleder for 2 år
 b) styremedlemmer for 2 år
 c) medlemmer av Rådet
 d) lønnet revisor
 e) 2 medlemmer til kontrollutvalget
 f) 1 medlem av valgkomiteen for 2 år. 
  Det tredje oppnevnes av styret

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. Hele 
eller deler av valget kan foregå skriftlig hvis minst 
en av årsmøtedeltakerne krever det. Valgbar til verv 
under punktene a, b, c og e, er medlem etter forslag fra 
valgkomiteen, eller etter skriftlig forslag til styret fra 
minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at årsmøtet er 
kunngjort.

6. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innen fire uker før årsmøtet sende 
skriftlig forslag for samtlige valg unntatt valgkomité.
Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen in-
nen samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre med-
lemmer. 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 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av 
Styret, Rådet, eller etter skriftlig forslag fra minst 2 % 
av medlemmene. For innkalling, varsel, avstemninger 
og stemmerett gjelder det samme som for det ordinære 
årsmøte.

8 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske 
Turistforening. Styret oppnevner foreningens repre-
sentanter til Den Norske Turistforenings landsmøte.

9 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinært 
årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være 
styret i hende innen fire uker før årsmøtet.

10 Oppløsning:
Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas 
på 2 påfølgende ordinære årsmøter med ¾ flertall 
og dersom det ved siste gangs behandling minst 
møter 2% av medlemsmassen. Hvis lovlig oppløsning 
er vedtatt overføres foreningens midler til Den 
Norske Turistforening som vil forestå den løpende 
drift i henhold til sine vedtekter, herunder bidra til 
etablering av ny medlemsforening for å ivareta de 
lokale interesser.


