
 
 
 
 
 

      

 

 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 
 
Til : STYRET - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Onsdag 7. desember kl.1800- 
Sted : Brattrein Hotell, Notodden 
Møtenr : Styremøte nr. 7, 2015-2017/TVSK    
 

 

TIL STEDE: Johnny Mortensen, Roger Holte, Hege Bakken, John Haagen Gjems, Hanne 

Bakke Arvesen, Kim R. Bjørndalen og Sven Håkon Kulbeck (adm) 

 

Forfall: Erik Christoffersen og Elling Halseide 

 

Orienteringssaker: 

 Status mobil hoppbakke – Hanne. 

 Kandidat til Jubileumspokalen 2017 – fra Morgedal IL 

 SUM/SPD – innføring i skiforbundets utviklingsmodell – ta tempen – skjema ligger i 

dropbox 

 Grenseløs vinteraktivitets dag – onsdag 1. februar – kurs med Kroken 27. januar – 

Skogmo vg. skole, 29 elever. 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 50, 2015-2017/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

Kort om saken: Styret behandler protokollene fra styremøte nr. 06 

  

Vedtak: Godkjent 

 

Sak nr. 51, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. november 2016: -365.088 kr 

 Administrasjon: 256.683 kr 

 Alpint: -19.204 kr 

 Hopp/kombinert: -53.804 kr 

 Team Telemark hopp: -166.054 kr 

 Langrenn: 14.087 kr 

 Grenland Ski: -281.223 kr 

 Nordre Vestfold: -112.973 kr 

 Telemark: -2.601 kr 

Utestående/åpen postliste: 444 202,19 kr 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 
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Sak nr. 52, 2015-2017/TVSK –  SMØRESAMARBEID TEAM TELEMARK 

Innstilling fra LK:  

 

Vedtak: Utsette til neste styremøte, ikke fått noe innstilling fra LK 

 

Sak nr. 53, 2015-2017/TVSK – HONORAR TRENERE TEAM TELEMARK HOPP 

Innstilling fra AU: AU sin innstilling til styret er som følger: 

 Sportslig plan – tatt til orientering 

 Løperavtale – tatt til orientering 

 Budsjett – Godkjennes av styret slik det ble forelagt AU 

 Vedtekter – Godkjennes i den form det ble fremlagt AU 

 Saksfremlegg fra TTH ang. løperavgift i form av gave med skattefradrag – ENSTEMMIG 

IKKE GODKJENT – AU ønsker ikke å innføre slik praksis i kretsen da denne strider med 

NIF og Skatteetaten sine kriterier for fradrag som sier; ingen motytelser skal gis for 

pengegave.  

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

Sak nr. 54, 2015-2017/TVSK – RANGERING SPILLEMIDLER PREPEMASKINER 

Kort om saken: Kretsen har som oppgave å rangere innkomne søknader til utstyr/prepeutstyr. 

Saksvedlegget ligger i dropbox. 5 klubber har søkt. 

 

Vedtak: Vedtatt, se vedlegg 

 

Sak nr. 55, 2015-2017/TVSK – BUDSJETT 2017 

Kort om saken: Alle grener/team skal ha kommet med et forslag til budsjett for 2017. Vedtas i 

styret. 

 

Vedtak: Langrenn, TTH og Telemark sitt budsjett godkjent – TNV, TGS og 

administrasjonens budsjett justeres etter nevnte kommentarer. 

 

Kommentarer: TNV og TGS må få inn regnskapskostnaden på 15.000 kr i budsjettet for 

2017. 

Administrasjonen gjør justeringer etter at styret har vedtatt på e-post, ny 

fordelingsnøkkel til tilskudd gren. Telemark kommer inn i tilskuddsordningen 

til kretsen. 
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Eventuelt: 

 Mobil hoppbakke – på henger eller kjøretøy? 

o Vedtak: Enstemmig vedtatt for mobilhoppbakke på henger. 

 Kim sjekker ut pris på henger – adm.sjef sjekker med leverandør for 

montering av hoppbakke. 

 Deltakeravgift på større renn i kretsen 

o Vedtak: Administrasjonen sjekker ut deltakere/resultatlisten på renn opp mot 

TD rapporten. 

 Telemark får tilskudd av kretsen på lik linje med de andre komiteene. 

o Vedtak: Godkjent, styret vedtar ny fordelingsnøkkel på e-post. 

Administrasjonen legger frem forslag basert på medlemstall og hører med 

dommerutvalget om behov for støtte. 

 

 

Vedlegg (finner de i dropbox under dokumenter til styremøte nr. 7): 

 

 

Skien, 09. desember 2016 

 

 

 

Johnny Mortensen 

 

 

Hanne Bakke Arvesen 

 

 

Kim Richard Bjørndalen 

 

 

Hege Bakken 

 

 

 

Roger Holte 

 

 

John Haagen Gjems 

 

 

Sven Håkon Kulbeck

 


