ÅRSMELDING 2016
FOR TRON UNGDOMSSENTER
Medlemmer
31.desember 2016 hadde Tron Ungdomssenter 131 betalende medlemmer.
Ansatte:
Daglig leder:
Linn Charlotte Jamt, 60% til 1/9-16
Niels Westphal 60% fra 1/9-16
Vaktmester:
Kasper Slettan, 20%
Styret
Leder: Hans Erik Eidsvåg
Nestleder: Bjørn Vegar Bjørklund
Styremedlem: Einar Sørhus
Styremedlem: Thomas Lervik Engåvoll
Styremedlem: Bjørg Skjøtskift
1.vara: Oddfrid Eriksrud
2.vara: Liv Tone Trøen
3.vara: Gunnhild Lorentzen
Valgkomite
• Kjetil Lorentzen
• Lars Hogstad
Regnskapsfører
• Vekstra v/Gunhild Sørgård og Signe Myren
Revisorer
• Oddveig Ryen Huseby, Per Engebakken
Styrets arbeid og den daglige drift.
Styret har hatt 10 møter og behandlet 62 saker.
Hans Erik Eidsvåg har fungert som styreleder, mens Bjørn Vegard Bjørklund har vært
nestleder med spesielt ansvar for den økonomiske oppfølging.
En viktig oppgave for styret i 2016, var å ansette en ny bestyrer som vikar for Linn Charlotte
Jamt, som fikk innvilget to års studiepermisjon fra høsten 2016. Vi fikk to søkere, og valget
falt på Niels Westphal. Han startet i jobben 1.september 2016.

Styret har også i år jobbet mye med med utbygging og renovering. I år er det først og fremst
det nye kjøkkenet som har stått i fokus. Generelt vedlikehold, oppfølging av varmeanlegget
og jobbing med å sikre en stabil og ren vannforsyning, har også tatt mye tid og innsats.
Styret har prøvd å tenke langsiktig i den økonomiske prioriteringen og gjøre tiltak som kan
sikre økonomien på Tron også i framtiden.
Økonomi
Regnskapet viser et underskudd på drifta av Tron for 2016. Givertjenestene for Tron er
fortsatt svært god, med mange som gir fast og mange som gir gaver en eller flere ganger i
året. Takk til alle som er med på og støtter Tron. Vi er helt avhengig av hver enkelt giver.
I tillegg har vi også i 2016 mottatt gaver i from av naturalia, enten det er ved og poteter, ny
vimpel eller en ny støvsuger- Tusen takk.
Overnattingsdøgn
Antall overnattingsdøgn for 2016 er totalt på 1230. Tallet beregnes i forhold til
antall personer som overnatter x antall døgn. I 2015 var det totalt 1067.
Senvinteren 2016 bestemte styret at Tron skulle gjøres tilgjengelig på nettstedet
www.booking.com. Dette for å kunne øke utleie av hyttene på Tron, ved å bli synlig på nett
for reisende fra hele verden. Booking.com sitt nettbaserte bookingsystem, forenkler også
registering, betaling og oppfølging av besøkende. Nettstedet tar 2,5 % i avanse av alle
overnattinger som bestilles gjennom siden.
Leirrådet og leirarbeid
Leirrådet består av Lillian Henningsen, Solveig Øynes, Gaute Engåvoll, Christina Kalstø,
Silje Eidsvåg og Linn-Charlotte Jamt/Niels Westphal. Rådet har hatt 2 møter i 2016.
I 2016 har vi i regi av Tron Ungdomssenter gjennomført 6 leirer for barn, unge og voksne:
15.-17.januar - Lederleir
13.-14. Februar - Minileir (avlyst)
19.- 21. Mars - Vinterleir/påskeleir
1.- 3. April - Krafstasjonsleir
19. 21. Juni - Dyreleir og Villmarksleir
1.-2. Oktober - Armyleir
8.-9. Oktober - Vennskapsleir (avlyst)
28.-30. Oktober - Kraftstasjonsleir
5.-6. Oktober - Familieleir (avlyst)
Dessverre måtte minileiren, vennskapsleiren og armyeleiren avlyses på grunn av få påmeldte,
mens vi opplevde noe økt påmelding på leirene om sommeren.

Dugnad
Det har blitt gjort en stor dugnadsinnsats på mange områder i 2016. Styret vil særlig framheve
den jobben kjøkkenkomiteen har gjort for å få til et moderne, flott og funksjonelt nytt
kjøkken. I tillegg har varmeanlegget krevd mye innsats fra mange også i året som gikk, og det
har blitt jobbet mye med vannforsyningen. Utegruppa er også kommet godt i gang med sitt
arbeid og har mange fine planer som skal iverksettes i 2017.
Styret vil også nevne vaskedugnaden som er etablert og som utfører et viktig arbeid med å
vaske lokalene på Tron når det er behov for det.
Ellers er det mange som stiller opp på større og mindre dugnadsoppdrag på Tron. Styret vil
takke for at dere stiller opp. Alt, både stort og smått, vitner om et bankende hjerte for Tron og
arbeidet som skjer her.
Konfirmantleirer
I 2016 hadde konfirmanter fra Tynset, Hommelvik, Røros, Os, Tolga, Rendalen og
Folldal. leir på Tron. I tillegg hadde Tynsetkonfirmantene to kveldssamlinger i løpet av
høsten.
Trondagen
Årets Trondag ble avholdt 11. september. Det ble en fin familiedag med natursti for store
og små, og matsalg ute og møte innendørs.
Fornyelse og vedlikehold
Et nytt, moderne og funksjonelt kjøkken er på plass på Tron. Kjøkkenet kostet totalt ca kr
650.000 kroner eksl MVA, og fungerer meget bra. Kjøkkenet er også godkjent av mattilsynet.
Ennå gjenstår noen mindre arbeider i tørrlageret. Dette vil bli gjort i løpet av våren 2017.
Varmeanlegget kom på plass i 2015, og har blitt innkjørt og justert gjennom 2016. Det
fungerer veldig bra, og har redusert utgiftene til strøm kraftig. Anlegget fikk 25 000 i støtte fra
Enova.
Vinteren 2016 ble det gjort en del dugnad på småhyttene med sovesofa, det ble også
oppgradert en del utstyr i storhyttene.
Trykktanken i pumpehuset har blitt byttet for å sikre vannkvaliteten. Det er også gjort andre
utbedringer i tilknytning til dette.
Tron har fått koblet seg til fibernettet og kan nå tilby stabilt og raskt internett til beboere og
besøkende.
En del annet vedlikehold er gjennomført blant annet på taket av hovedbygget og på en del av
hyttene. I sommer kom det også på plass ferist, slik at de lokale kyrne ikke lenger kommer på
besøk.

Hjemmeside og sosiale medier
Informasjon om hva som skjer på Tron ungdomssenter legges kontinuerlig ut på stedets
hjemmeside: www.tron-ungdomssenter.no. Siden har vært under endring i vinter, da det var
behov for fornyelse av utseende og innhold, og samtidig få flyttet den over på en plattform
som gjør det enklere å oppdatere den framover. Den er nå klar til lansering i ny form.
Facebook er blitt en stadig viktigere kanal for å spre informasjon, og kommunisere med folk,
og brukes aktivt til å dele informasjon og bilder. Styret oppfordrer alle til å dele
arrangementer og annet som legges ut på Facebook, slik at flest mulig kan få øynene opp for
Tron ungdomssenter.
Oppsummering
Tron Ungdomssenter har hatt mye aktivitet også i 2016. I tillegg til egne leirer, har vi
hatt konfirmantleirer og utleie til ulike lag og foreninger. Det har også vært en del utleie til
privatpersoner. Utleie av hytterne til turister og andre reisende har økt etter at Tron ble
tilgjengelig på bookingsider på internett. Dette fører til større inntekter, som er helt nødvendig
for å kunne ivareta Tron på en god måte. Men økt turisme fører også til at store deler av de
ansattes arbeidstid, går med til å håndtere utleievirksomheten, og har mindre tid til å
planlegge og gjennomføre leirer. Styret jobber aktivt med å finne løsninger på dette.
Styret opplever nok at det tradisjonelle leirarbeidet, ikke fenger like godt som tidligere blant
barn og unge. Vi er også i en situasjon hvor ressursene på Tron, både ansatte og frivillige, er
begrenset. Styret ønsker derfor å jobbe videre med å prøve å finne samarbeidspartnere f.eks.
menigheter, organisasjoner og andre, som vi kan samarbeide med om å arrangere leirer og
liknende på Tron.
Tron Ungdomssenter har i løpet av 2016 gjort en del store investeringer. I 2015 startet en
prosess med totalrenovering av kjøkkenet, og denne ble fullført i juni 2016. Finansieringen av
det nye kjøkkenet ble til gjennom en stor gave fra Tynset Normisjon etter salget av Tynset
Misjonshus. Det har også blitt brukt en del midler til å sikre vannforsyningen. Styret ser at det
er en del vedlikeholdsbehov både i hovedbygget, hyttene og i boligene. Styret jobber med en
plan for finansering og gjennomføring av dette.
Styret vil takke for enda et år fylt med barn, ungdom og voksne som gang etter gang kommer
på leir og kjenner at Tron er et godt sted å være sammen. Så håper vi også at at
stedet skal bli attraktiv for stadig nye brukere.

Tron 23/3-2017

Styret

