
 
 
 
 
 

      

 

 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 
 
Til : STYRET - TVSK 
Fra : Marie Renate Haugen 
Kopi: : Vara 
Tid : Mandag 17.08.20, kl 18.00 
Sted : Skagerak Arena, 5. etg 
Møtenr : Styremøte nr. 5, 2019-2021/TVSK    
 

 

TIL STEDE: Dag Nielsen, Aud Torild Stensrød, Bjørnar Pettersen, Erik Christoffersen, 

Patricia Olsson (via Teams), Marie Renate Haugen (adm.) 

 

Ikke møtt: Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, John Haagen Gjems 

 

Orienteringssaker: 

- Koronasitusjonen/retningslinjer 

- Miljøsamling lørdag 12. september 

- Aktuelt fra gren/terminliste 

- Samling Regionlag Oslofjord 

- Sponsoravtale Northug og NSF 

- Annet? 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 13, 2019-2021/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

Kort om saken: Godkjenning av protokoll styremøte nr. 04, 2019-21 

  

Vedtak: Godkjent 

 

Sak nr. 14, 2019-2021/TVSK – ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31.07.20: 

▪ Administrasjon:  - 135 618,- 

▪ Alpint:  - 45 822,-  

▪ Hopp/kombinert:  - 39 870,- 

▪ Langrenn:  - 53 670,- 

▪ Grenland Ski:  - 188 322,- 

▪ Nordre Vestfold: 205 711,- 

▪ Kretslag TVSK:  - 24 623,- 

▪ Telemark: - 12 340,- 

  

Åpen post: 322 455,-  
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Vedtak: Adm. følger opp åpne poster. 

 

 

Sak nr. 15, 2019-2021/TVSK – UTSATT IDRETTSKRETSTING 2020 

Kort om saken: Valg av representanter til VTIK kretsting, torsdag 3. september (Larvik). 

TVSK kan stille med 2 representanter. 

  

Vedtak: John Haagen Gjems (Gulset IF) og Hanne Bakke Arvesen (Hauken IL). Adm tar 

kontakt og får bekreftelse.  

 

Sak nr. 16, 2019-2021/TVSK – TVSK KRETSTING 2021 

Kort om saken: Skistyret har gjorde følgende vedtak for gjennomføring av skikretsting 2021: 

• Skistyret gir dispensasjon fra skikretsenes lovnorm angående frist for avholdelse av 

skikretsting i 2021 slik at fristen for avholdelse av skikretsting utsettes til utgangen av 

september 

• Kretser som eventuelt ønsker å avholde skikretsting før skitinget, kan søke skistyret om 

dispensasjon til å oppnevne avtroppende leder som tingrepresentant 
 

For kretsene betyr dette følgende: 

1. Kretser som ønsker å avholde sitt ting etter skitinget har frist til utgangen av 

september 

2. Kretser som ønsker å ha skikretsting før skitinget, har mulighet til å søke skistyret om 

dispensasjon til å oppnevne avtroppende leder som sin tingrepresentant dersom 

kretsen ønsker dette 

 

Når skal TVSK gjennomføre skikretsting 2021? 

  

Vedtak: Kretsen ønsker skikretstinget gjennomført i slutten av august eller begynnelsen av 

september 2021.  

 

 

Sak nr. 17, 2019-2021/TVSK – HØSTMØTE 2020 

Kort om saken: Høstmøte er satt opp onsdag 28.oktober 2020. Oppsett av agenda for 

høstmøtet.  

  

Vedtak: Tas videre til AU-møte nr 09, 2019-21, 8.september 

Eventuelt:  

Kort om saken: NSF har ikke garantert for støtte til regionslaget for første halvdel av 2021. 

Styret i Oslofjord har vore enstemmige om at man bør fortsette som planlagt, ut fra hva som 

er lovet trener og utøvere. Alternativet vil være å ikke ha noe regionslag for Oslofjord neste 

sesong. Inntil dette er avklart med NSF, hviler det en risiko på de fire eierkretsene på til 

sammen 4 - 500.000, alternativt må det gis beskjed om å stoppe før samlingene til teamet 

starter opp i august.  

  

Vedtak: Avvente å se hva utfallet til NSF blir. Se om det er mulig med reduksjon i en evnt 

økonomisk belastning for kretsen, da TVSK ikke har løpere på laget. Om kretsene må belastes 
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økonomisk denne sesongen, må det tas en ny vurdering om TVSK skal være en del av 

regionlag Oslofjord fremover.  

 

Vedlegg i Teams: 

- Protokoll fra styremøte nr 4, 2019-21 

- Rekneskapsrapport per 31.07.20 

- Innkalling VTIK kretsting  

 

Skien 24.08.20 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                 ___________________________ 

Dag Nielsen Aud Torild Stensrød 

 

 

 

 

______________________________                                 ____________________________ 

Erik Christoffersen                                                              Bjørnar Pettersen 

 

 

 

 

_______________________________                                ____________________________ 

Patricia Olsson Marie Renate Haugen (adm.) 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Styrem%C3%B8ter?threadId=19%3A110aab5c79a54c15b75c616f5288d0ff%40thread.skype&ctx=channel&context=Styrem%25C3%25B8te%2520nr%25205%252C%25202019-21&rootfolder=%252Fsites%252FStyretTVSK%252FDelte%2520dokumenter%252FStyrem%25C3%25B8ter%252FSaksdokumenter%2520styrem%25C3%25B8ter%252FStyrem%25C3%25B8te%2520nr%25205%252C%25202019-21

