
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : onsdag 9. november kl.1800-2130 
Sted : Skagerak arena 
Møtenr : AU møte nr. 8, 2015-2017/TVSK  
 

 

TIL STEDE:  

 

Frafall:  

 

Orienteringssaker: 

 Status søknad om mobil hoppbakke – tilskuddsordningen 

 Miljøsamling 10-11. juni 2017 er samtidig med vårmøte til skiforbundet. 

 Undertegnende er med i en prosjektgruppe i forbindelse med klubbesøk/forankring av 

ny SPD/SUM. 

 Opprettelse av mastercard for Team Nordre Vestfold og Team Telemark-hopp. 

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

Skogmo vg. skole, 29 elever. 

 Teleidrettens kompetanse helg – avlyst på grunn av for få påmeldte. 

 Helena Søfteland og Mathias Haune tatt ut til EC alpine renn i desember. 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 38, 2015-2017/TVSK – REFERAT FRA AU MØTE NR 07 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU møte nr. 07 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak nr. 39, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. oktober 2016: 1.735,- kr 

 Administrasjon: 273.190,- kr 

 Alpint: 27.218,- kr 

 Hopp: -54.819,- kr 

 Team Telemark hopp: -111.087,- kr  

 Langrenn: -26.697,- kr 

 Grenland Ski: -48.145,- kr 

 Nordre Vestfold: -55.325,- kr 

 Telemark: -2.601,- kr 



  Side 2 av 2 

Utestående/åpen postliste: pr. 08.11.16:  164.461,- kr 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak nr. 40, 2015-2017/TVSK – Team Telemark hopp 

Kort om saken: Orientering av sportslig plan og løperavtale, samt godkjenning av budsjett 

2017, saksinnstilling om deltakeravgift og vedtekter.  

 

Vedtak: 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. 

 

 

Sak nr. 41, 2015-2017/TVSK – SPD/SUM «ta tempen» for styret/AU 

Kort om saken: AU tar tempen på SUM – hva er status i dag. Gjennomgang av hvor vi ligger 

hen i forhold til de ulike aldersgruppene. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning – kjører en liten prosess på styremøte i desember, 

administrasjonen sender ut «ta tempen» til styremedlemmene i forkant. 

 

 

Sak nr. 42, 2015-2017/TVSK – Styremøte 7. desember/julebord – hvor og hva? 

Kort om saken: Hvor skal vi være og hva skal vi gjøre på styremøte 7. desember med 

julemat? 

 

Vedtak: Notodden, Hege booker  

 

Eventuelt: 

 

Vedlegg: (i dropbox) 
 
 

Skien, 08. november 2016 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


