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PROTOKOLL TVSK KRETSTING 2013 Side 2 
 

ORDINÆRT KRETSTING – TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS – MAI 2013 
 
STED:        Skagerak Arena, Fridtjof Nansens gate 19 C, 3722 Skien  

 
TID:           Lørdag 11.05.13, kl. 10.00 
 
 
ÅPNING:  Lederen i skikretsen, Johnny Mortensen, ønsket velkommen til dette 4. ordinære  
                   skikretstinget for Telemark og Vestfold skikrets (heretter kalt TVSK). 
                   Deretter ba han forsamlingen reise seg for å minnes de i skimiljøet som har gått  
                   bort siden tinget i 2011- med 1. minutts stillhet.  
          
                   Skistyret NSF ved Paul Einar Borgen, fortalte om ulike utfordringer, jobben til 

forbundsstyret, utdanning med den nye trenerløypa, rekruttering – viktig at 
kretsen utfordrer forbundsstyret og anlegg. Anlegg og kommunikasjon er 
prioriterte områder for forbundsstyret. Og avslutningsvis snakket Borgen om OL 
2022. 

 
 Heidi Ysen fra Telemark idrettskrets, takket for invitasjonen, og fortalte kort om 

idrettskretsen sitt arbeid.                                     
                                     
DAGSORDEN I HENHOLD TIL LOVEN: 

 
SAK  1.      GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER   

 
Vedtak: 

 Med stemmerett: - 30 representanter  

 Uten stemmerett: - Tor Anders Solberg, Høydalsmo IL og Jan Erik Tellefesen, Pors 
Allianse. 

 Med tale/ forsl.rett:  - Helge Kjærmann, Telemark og Vestfold skidommerlaug 

 Gjester:  - Paul Einar Borgen, NSF forbundsstyre 
- Heidi Ysen, Telemark idrettskrets 
- Kjell Ebbesberg, Odds skiklubb (tidl. Adm.sjef TVSK) 
- Erling Halseide, Skien alpinklubb (nyvalgt leder  alpinkomiteen) 

 Administrasjon:  - Sven Håkon Kulbeck 
 

SAK  2.      GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETN.ORDEN 

 
Gulset IF ved Bjørn Halstvedt, sendte inn et forslag til en sak etter at fristen for innkomne 
saker hadde gått ut. 
Leder Johnny Mortensen, spurte tingforsamlingen om det var greit at forslaget ble behandlet 
som sak E under punkt 6, innkomne saker. 
 
Vedtak: 

 Enstemmig godkjent.      

 Forslag fra Gulset IF lagt som sak 6.e i tingprotokollen. 
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SAK  3.      VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG TO DESISORER TIL Å  
                   UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

 
Vedtak:  

 Reidar Skjeggrød, Ramnes IF - valgt til dirigent. 

 Sven Håkon Kulbeck,  adm. sjef i TVSK -  valgt til sekretær. 

 Jan Erik Wighus, Skotfoss turn og IF og Finn Arvesen, Hauken IL - valgt til desisorer. 
 
 

SAK  4.       ÅRSBERETNINGER   

 
Kommentarer og rettelser til årsberetningene: 
 
Beretning TVSK: 
Kommentar fra Karel Krog, side 13/14: Magnus Krog, feil og mangler i sportslige resultater. 
NM gull i 2013 på Vang. VM sølv lag i 2013 og første WC seier i desember 2011. 
 
Alpinkomiteens (AK) årsberetning: 
OK 
   
Langrennskomiteens (LK) årsberetning:  
OK 
 
Telemarkkomiteens (TK) årsberetning: 
OK  
 
Hoppkomiteens (HK) årsberetning: 
OK 
 
Kombinertkomiteen (KK) årsberetning: 
OK 
 
Anleggsutvalget årsberetning: 
Spørsmål Tore Ulleland, side 37: anleggsutvalget bør være mer aktive ut mot klubb, føler 
utvalget er en godt bevart hemlighet. 
Kommentar til spørsmål fra Edvard Gundersen: Anleggsutvalget bør være med på 
høst/vårmøtene, samt andre møters hvor klubbene er tilstede. 
 
Utdanningsutvalget årsberetning: 
Kommentar John Inge Myrvang, side 38: har etterspurt trener 3 kurs opp til flere ganger, 
uten å få svar på henvendelsene. Anita Beitedokken og Per Asdal. (etter den nye 
trenerløype, tilsvarer nytt trener 2 kurs gammelt trener 3 kurs) 
Svar fra Johnny: Anita og styret tar tak i utdanningsspørsmålet. 
Tore Ulleland: NSF arrangerer kurs. 6-8 trener 2 kurs i 2012 
 
Vedtak: 

 Årsberetningene, med ovennevnte kommentarer og rettelser – enstemmig godkjent.                 
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SAK  5.       ÅRSREGNSKAP 2011 og 2012 

 
Årsregnskap 2011: 
Inntekter      kr. 1.823.774,-   
Utgifter         kr. 1.726.986,-  
Årsresultat  kr. 96. 789,-  
                       
Årsregnskap 2012: 
Inntekter      kr. 2.070.110,- 
Utgifter         kr. 1.989.862,- 
Årsresultat  kr. 80.247,- 
 
Samlet for perioden gir dette et resultatoverskudd på kr. 177.036,- 
 
Kommentar Karel Krog, Høydalsmo IL > Høye «leiekostnader» 
Svar fra Adm.sjef: Dette er en samle post, som også viser kostnader i forbindelse med 
kjøring, møter, IT osv. De regjelde leiekostnadene er ikke på mer enn drøye 45.000 kr i året. 
Forklaring godtatt 
 
Kommentar Edvard Gundersen, Stokke IL > Fant ikke regnskapet for Team Grenland ski. 
Svar: Grenland ski sitt regnskap vises i note 5. 
Flere kommentarer og spørsmål i forbindelse med periodisering, fakturering og fordringer i 
regnskapet. 
Svar fra adm.sjef: Godtatt 
 
Vedtak: 

 Årsregnskapene for Telemark og Vestfold skikrets 2011 og 2012, med ovennevnte 
kommentarer - enstemmig godkjent.  

 
 
 

SAK  6.      INNKOMNE FORSLAG 

 
                                    
6.a  NY LOV FOR SKIKRETSER VEDTATT AV SKISTYRET 29.01.13 
 
Vedtak: 

 Ny lov for TVSK enstemmig godkjent. 
 
FRA KRETSSTYRET: 
 
6.b FORSLAG TIL ANLEGGSPLAN 
 
Kommentar: jobbe enda mer inn mot politikere for å få mer midler til anlegg. 
Kommentar Karel Krog, Høydalsmo IL: rulleskiløype i Fyresdal på 2 km. 
Kommentar Finn Arvesen, Hauken IL: Jobbe inn mot kommunene. (idrettsrådene) 
Kommentar Tore Ulleland: LK ønsker å få inn en oversikt og planer på alle eksisterende og 
planlagte anlegg og prosjekter i klubbene i TVSK 
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Kommentar Bjørn Halstvedt: Drift av anlegg svært kostnadskrevende og utfordrende for 
klubbene. 
Kommentar John Inge Myrvang: Kontakte Salvesen (forbundet, NSF) angående klubber og 
anleggsplaner. 
Kommentar: viktig for klubbene å være i idrettsrådene i kommunen. 
 
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt med nevnte kommentarer 
 
6.c FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV HOPP- OG KOMBINERTKOMITEEN             
 
Kommentar Karel Krog, Høydalsmo IL: Ønsker ikke en sammenslåing, belyser sine 
argumenter imot sammenslåingen og ber forsamlingen om å tenke seg nøye om og stemme 
nei til sammenslåing. 
Innspill: Styret i TVSK burde skrevet en mer utfyllende bakgrunn for ønske om 
sammenslåing. 
Svar fra Johnny Mortensen: Kommenterer innspillet til Karel, med bakgrunn lite rekruttering 
og rekrutteringstiltak, samt lite aktivitet. Kun få kombinertløpere igjen. Etterspør en større 
innsats fra kombinertkomiteen i forhold til aktivitet og rekruttering. 
Kommentar fra Paul Einar Borgen, som sier at han i dette tilfelle representerer 
kombinertkomiteen sentralt og IKKE skistyret: kommer med synspunkter og begrunnelser 
for å beholde kombinertkomiteen som egen komite. Blant annet viktigheten for den sentrale 
kombinert komiteen og ha en eget kombinertkomite i krets og forholde seg til, særlig rundt 
rekrutteringstiltak mm. 
Kommentar Karel Krog: ønsker å få muligheten i 2 nye år, for å bevise at de kan få økte 
aktiviteten og rekrutteringen til kombinert. Hvis ikke var det bare å «avvikle» hele kombinert 
komiteen sier Krog. De jobber også opp imot en krets sponsor for kombinert, som de håper å 
få på plass. Avhengig da av at de har en kombinertkomite. 
Dirigenten kommenterer:  foreslår at styret i TVSK tar 2 minutter og ser på saken på nytt, og 
foreslår deretter at styret trekker sak nr. 6c, om sammenslåing. 
Styret TVSK tar et kort møte sammen med Paul Einar Borgen i kombinertkomiteen 
sentralt: 
Her sier Borgen at kombinertkomiteen sentralt, skal arrangere et møte sammen med 
kombinertkomiteen i TVSK for å hjelpe dem med å lage en strategi/plan på hvordan de skal 
få økt rekruttering og få mer aktivitet i kretsen (TVSK). 
 
Vedtak: 

 Styret i TVSK, velger å trekke forslaget om å slå sammen kombinert- og hoppkomiteen 
til en komitee, med bakgrunn og en forsikring  om at kombinert komiteen sentralt vil 
bistå og hjelpe kombinertkomiteen i kretsen til å få økt aktivitet og rekruttering.  

 
 
Sak 6.d: FULLMAKT TIL Å FREMME FORSLAG TIL SKITTINGET 2014 
 
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt. 
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Sak 6.e: FORSALG TIL NYTT PUNKT I HANDLINGSPLANEN FOR 2013-2015 
 
Forslag til ny tekst under pkt. 5 kompetanseutvikling/utdanning i handlingsplanen, fra 
Bjørn Halstvedt, Gulset IF: 
TVSK legger frem forslag/søknad til NSF om at skikretsen TVSK får prosjektmidler for 
opprettelse av prosjektstilling i 3. år. 
Videre beskrivelse av forslaget/stillingen: Stillingen vil ha komtansehevende tiltak som 
fremmer skiaktivitet i skoler og barnehager med fokus på skiglede og folkehelse. Stillingen 
kan være eventuelt en 70 prosent stilling, men suppleres med 30 prosent stilling innen TVSK 
administrasjonen med hovedvekt på arbeid mot sponsormarkedet. 
 
Kommentar: Stillingen må også gjelde Vestfold. 
Kommentar: Bjørn Halstvedt hjelper administrasjonen i TVSK med å utarbeide søknaden til 
NSF. 
 
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt med nevnte kommentarer. 
 

SAK  7.      FASTSETTELSE AV LAGSKONTINGENT  

 
Med bakgrunn i indexjustering, ønsker styret og øke medlemskontingenten noe: 
Forslag fra Styret i TVSK til ny lagskontingent for perioden 2013-2015. (faktureres i 2014 og 
2015)  
  

 0-50 medlemmer: 2300,- 

 51-100 medlemmer: 3500,- 

 101+ medlemmer: 4600,- 
 
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt 
                    
 
 

SAK  8.      BUDSJETTFORSLAG TVSK 2013 (2014,2015)   

 
                   Følgende budsjettrammer for TVSK 2013, foreslått av kretsstyret: 
 
                   Inntekter     kr. 2.220.700,- 
                    
                   Utgifter       kr. 2.183.100,- 
                   
                   Resultat     kr.     37.600,-                       
 
Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt 
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SAK  9.      FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN TVSK 2011 - 2013  

 
                    Forslaget til TVSK’s Handlingsplan, fremlagt i eget dokument, tar utgangspunkt i  
                    NSF’s Strategiplan 2012-2016 - vedtatt på Skitinget på Hamar 2012. 
                    Med utgangspunkt i ovennevnte, ble forslaget, med mål og diverse tiltak knyttet  
                    til hvert av de 9 satsingsområdene - gjennomgått punkt for punkt av dirigenten.                
 
ANLEGG: 
Kommentar Bjørn Halstvedt, Gulset IF > Kommunene/fylkeskommunen må komme sterkere 
på banen når det gjelder bygging og drift av anlegg, TVSK må sterkere på banen. 
 
Vedtak: 

 Handlingsplanen for 2013-2015, enstemmig vedtatt inkludert nytt punkt fra sak 6.e, 
«søknad om opprettelse av prosjektstilling». 

 

SAK  10.     VALG    

 
Dirigenten leste opp forslag på tillitsvalgte i TVSK for kommende tingperiode i henhold 
valgkomiteens innstilling: Side 66 
 
MERK! Feil i vedlagt innstilling fra valgkomiteen. Roger Holte skal stå som medlem og ikke 
vara. Anita E. Beitedokken som står som medlem i innstillingen, blir etter forsalg fra dirigent 
også valgt som et 3 medlem i AU. Styret i TVSK utvides dermed med en representant. 
                
Vedtak: 
                   A. Leder: 
                         Johnny Mortensen, Svarstad IL (gjenvalg), enstemmig valgt. 
                         Nestleder: 
                         Dag Nielsen, IF Ørn (gjenvalg), enstemmig valgt. 
  
                    B. Styremedlemmer: 

Bjørg Åse Byggland, Høydalsmo IL (gjenvalg), Roger Holte, Kragerø IF 
(gjenvalg) og Anita E. Beitedokken, Stridsklev IL (ny). Alle enstemmig valgt. 
 
Varamedlem: 

                          Ragnhild Gulvik, Larvik Ski (gjenvalg) 
 
                    C. Kontrollutvalget: 
                         Medlemmer: Reidar Skjeggerød, Ramnes IF (gjenvalg), Aud Torild  
                         Stensrød, Gulset IF (ny), begge enstemmig valgt. 
                         Varamedlem: Berit M. Dalvik, Skotfoss turn og IF. Enstemmig valgt. Mangler en 

vara 
 
                    D. Leder og nestleder grenkomiteene: 
 
                         Alpinkomiteen: Leder, Elling Halseide, Skien alpin (ny), enstemmig valgt.  

 Nestleder, Torbjørn Haugland, IL Skade (ny), enstemmig valgt. 
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                         Hoppkomiteen:  Leder, Inge Eriksrød, Siljan IL (gjenvalg), enstemmig valgt.    
                                                      Nestleder, Terje Nalum, Nanset IF (gjenvalg), enstemmig valgt.  
 
                         Komb.komiteen: Leder, Knut Erling Eikehaug, IF Ørn (gjenvalg), enstemmig  
                                                      valgt.   
                                                      Nestleder, Karel L. Krog, Høydalsmo IL (gjenvalg), enstemmig 

valgt 
 
                         Langr.komiteen: Leder, Tore Ulleland, IF Ørn (ny), enstemmig valgt.  
                                                      Nestleder, Erik Christoffersen, Runar IF (ny), enstemmig valgt. 
, 
                   Telemark komiteen: Leder, John Haagen Gjems, Skien alpin (ny), enstemmig  
                                                       valgt.                                                        

Nestleder, Magnhild Ek Brynilsen, Morgedal IL (gjenvalg),  
          enstemmig valgt.  

                                                                                                                 
                    E. Representanter til Skitinget (NSF) og Idrettskretstinget (TIK og VIK): 
                         SKITINGET (NSF) 2014: 
                         Valg ikke foretatt - saken følges opp på TVSK’s vårmøte 2014. 
                         IDRETTSKRETSTING 2013 og 2014:  
                         1 representant fra skikrets/ 4 fra lagene. 
                         Valg ikke foretatt - saken følges opp på TVSK’s høstmøte 2013. 
                         TIK-tinget (Telemark Idr.krets) - lagsrepresentasjon fra skilag i Telemark.    
                         VIK-tinget (Vestfold Idr.krets) - lagsrepresentasjon fra skilag i Vestfold. 
 
                    F. Valgkomiteen:  Leder, Kjell Ebbesberg, Odd Skiklubb, enstemmig valgt.  
                                                     Medlemmer, Trude Tansø, Botne SK, Inger Anne Lofthus, 

Heddal IL, begge enstemmig valgt.  
                                                     Varamedlem, Knut Urbø, Åmdal IL, enstemmig valgt 
                    G. Statsautorisert/ registrert revisor: 
                         Revisjonsfirmaet, Hem, Langemyr, Olsen A/S, Sandefjord, reengasjert som  
                         revisorer for TVSK 2013 - 2015.  
 
                    H. Skikretstinget 2015 – det nye styret gis fullmakt til å velge tid og sted. 
 
 
 
AVSLUTNING: 
 
Følgende hedersbevisninger utdelt på vårmøtet i etterkant av tinget: 
 
Magnorpokalene for sesongen 2013, tildelt følgende: 

 Elena Bekken - 14 år fra Stokke IL 

       Fredrik Johnsrud - 13 år fra Stokke IL 

Begge ble også overrakt blomster fra skikretsen. 
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Tingets dirigent, Reidar Skjeggerød, som hadde loset forsamlingen gjennom de forskjellige 
tingsakene på en utmerket måte, takket for seg- og overlot deretter ”klubba” til den 
gjenvalgte skikretslederen, Johnny Mortensen. 
 
Johnny takket for tilliten, han takket også alle som hadde gått ut av styret, Berit Dalvik i 
valgkomiteen, dirigenten, adm.sjefen i skikretsen og tidligere adm.sjef - som alle ble overrakt 
blomster (pluss noen til).  
 
Helt til slutt ønsket han alle en riktig god sommer! 
 
 
 
 
Tinget hevet kl. 13.15 
 
 
 
 
 
 

Sven Håkon Kulbeck 
Tingsekretær        
 
 
 
 
 
 

Jan Erik Wighus                                                                   Finn Arvesen 
Desisor                                                                                  Desisor 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Tingdokumentet for 2013 
 Resultatlister til LK sin beretning 
 Handlingsplan 2013-2015 med vedtatte endringer 
 Oppdatert liste over fremmøtte representanter kretstinget 2013 
   


