
 
 
 
 
 

      

 

 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 
 
Til : STYRET - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Tirsdag 01. april kl.1730-2115 
Sted : Rica Park Hotell Sandefjord 
Møtenr : Styremøte nr. 3, 2013-2015/TVSK  
 

 

Tilstede: Johnny Mortensen, Roger Holte, John Haagen Gjems, Ingen Eriksrød, Tore 

Ulleland, Ragnhild Gulvik, Knut Erling Eikehaug, Elling Halseide og Sven Håkon Kulbeck. 

 

Frafall: Anita Beitdokken (permisjon), Dag Nielsen og Bjørg Åse Byggland (lang reisevei til 

Sandefjord og tilbake) 

 

Orienteringssaker: 

 

 Status Vinteraktivitetsdag for funksjonshemmede – dato for vinteraktivitetsdag 2015 

satt til onsdag 4. februar  

 Brev sendt til Larvik ski i forbindelse med overtredelse av flere regler under Stafett 

KM i Høydalsmo 2014 

 Forslag til sak på skitinget – oblatordning for å begrense skiutstyrs hysteriet er sendt 

og mottatt av NSF. 

 

SAKLISTE   
 

Sak nr. 12, 2013-2015/TVSK – TIL GODKJENNING 

Kort om saken: Godkjenne og signere protokoll fra Styremøte nr. 01 og 02, 2013-2015/TVSK  

og referat fra AU møte nr. 07 

 

Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger 
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Sak nr. 13, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. mars 2014: negativt på 7353,- kr – det er ikke 

ført/tildelt tilskudd fra TVSK til grenene enda. Ei heller er klubbkontingenten 

fakturert ut. 

Resultatregnskap pr. 31. mars 2014:  

 Administrasjon: -16.250,- 

 Alpint: 7.495,- 

 Hopp: 3.324,- 

 Kombinert: 0,- 

 Langrenn: 142.830,- 

 Grenland Ski: -58.302,- 

 Nordre Vestfold: -53.500,- 

 Telemark: -17.975,- 

Utestående/åpne postliste: 143.920,-  

 

Årsregnskap for 2013: 260.991 kr (55.304 kr til egenkapital) 

 

Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger 

 

Sak nr. 14, 2013-2015/TVSK – SØKNAD OM VERSTSKAP FOR NSF SKITING 2016  

Kort om saken: NSF har sendt ut en forespørsel til kretsene om å være vertskap for skitinget 

2016. Søknadsfrist er 07. april. Har fått en henvendelse fra Rica Park hotell 

Sandefjord som ØNSKER å være vertskap/arrangere NSF sitt skiting 2016. 

Kontaktperson er Kristin Blikra – hun har lang erfaring med å holde ting. 

Lager komplett opplegg for oss eventuelt. 

 

Vedtak: styret går enstemmig inn for å søke om å være vertskap for skitinget i 2016. Rica 

park hotell Sandefjord har kommet med et interessant tilbud. Tilfredsstiller alle 

kriteriene lagt av NSF, spesielt tilgjengelighet/logistikk som en viktig faktor. 

Adm.sjef sjekker ut andre tilbud/fasiliteter andre steder i kretsen vår. 

 

 

Sak nr. 15, 2013-2015/TVSK – NSF SKITING LOEN I STRYN JUNI 2014 

Kort om saken:  

 Ting representanter til skitinget i Stryn 2014. Komme med en innstilling. Bjørg Åse 

Byggland har sagt seg villig til å stille som representant for styret sammen med leder 

Johnny Mortensen. John Haagen Gjems Skien alpin, Tore Ulleland Ørn IF og Liv 

Inger Larsen, Ørn IF har også sagt at de kan stille som klubbrepresentanter. (vet ikke 

om det er mulig med 2 fra samme klubb?) Mangler da ei jente, fortrinnsvis ei fra 

Vestfold. (fagmøter, ting, burde vi se på disse to sammen?) 

 Hvordan reiser vi, hvor mange, når, skal vi splittes osv. Reise må bestilles snarest 

dersom vi ikke skal kjøre felles bil oppover? 
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Vedtak: Adm.sjef hører med Botne (sondre eller bjørn) om tinget og fagmøte alpint, Inge 

hører med Kjersti i Skotfoss. Ellers er innstilligen: johnny, Haagen, Liv Inger og 

Bjørg Åse. 

 

Sak nr. 16, 2013-2015/TVSK – SØKNAD TILSKUDD SKI I SKOLEN MORGEDAL 

Kort om saken: Morgedal IL søker om tilskudd til sitt årlige ukes arrangement hvor de 

inviterer skoler fra Telemark og Vestfold til Morgedal for en kombinert dag 

med skileik og skihistorie. Har tidligere år fått 15.000 kr i støtte. Samme søke 

sum i år. 

 

Vedtak: Vedtatt fra styremedlemmer over e-post og støtte arrangementet med kr. 15.000,- 

 

 

Sak nr. 17, 2013-2015/TVSK – VÅRMØTE 29. APRIL 

Kort om saken: Telemark og Vestfold skikrets arrangerer vårmøte tirsdag 29. april klokken 

1800 på Skagerak arena i Skien. Hvilke saker skal kretsen ta opp på 

fellesdelen? Tore Øvregård fra NSF hopp kommer. Åge Skinstad og Clas 

Brede kommer kanskje? 

 

Vedtak: Kort innledning, oppsummering av årsregnskap og valg av delegater til skitinget. 

Utdeling av magnorpokalene, deretter fagmøter. (total tid fellesdel 30 min) 

 

Sak nr. 18, 2013-2015/TVSK – STØTTE TIL FELLES ARRANGEMENT/FOREDRAG  

- TEMA: Jenter og trening – holde jentene i idretten. 

Kort om saken: Hege Melby har vært i kontakt med Espen T i Olympiasporten og han kan 

eventuelt holde et slikt foredrag. Kr. 4000 i honorar + kjøring. Foredraget kan 

arrangeres felles for alle grener. 

 

Vedtak: Kretsen er positiv dersom det blir en opplegg rundt oppfølging av temaet videre og 

omfavner alle grener/utøvere. Utfordre Hege til å lage et større konsept, hva skjer 

etterpå og veien videre?? 

Eventuelt: 

1. Magnor pokalen – deles ut på vårmøtet? 

a. Vedtak: 2 siste Magnor pokaler deles ut i 2014, frist 22 april for innstillinger.  

2. Tilstelning Magnus Krog OL medaljer, Høydalsmo 7. april klokken 18 

a. Sven Håkon og Knut Erling reiser oppover. 
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Skien, 01. april 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 
Johnny Mortensen - leder 

 

 

 
John Haagen Gjems - TK  

 

 

 
Ragnhild Gulvik – vara 

 

 

 
Inge Eriksrød – HK 

 

 

 

 

 

 

 
Tore Ulleland – LK 

 

 

 
Roger Holte – Styremedlem 

 

 

 
Knut Erling Eikehaug – KK 

 

 

 
Elling Halseide – AK 

 

 

 
Sven Håkon Kulbeck – adm 

 

 


