
 
 
 
 
 

      
 

 
 

Referat AU møte 
 
Til : STYRET - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Mandag 21. september kl.1800- 
Sted : Skagerak arena 
Møtenr : AU møte nr. 2, 2015-2017/TVSK  
 
 
TIL STEDE: Johnny Mortensen, Roger Holte, Hanne Bakke Arvesen og Sven Håkon 

Kulbeck 
 
Ikke kommet: Runar Bekkeseth 
 
Forfall: Ellen B. Bonden og Hege Bakken 
 
Orienteringssaker: 

• Miljøsamling – oppsummering 
• Styreseminar – blir på Scandic Park hotell Sandefjord 

 
 
SAKSLISTE   
 
 
Sak nr. 6, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI 
Kort om saken: Resultatregnskap pr. 16. september 2015: -169.435 kr 

§ Administrasjon: -25.439 kr 
§ Alpint: -26.501 kr 
§ Hopp: -36.471 kr 
§ Team Telemark hopp: -30.739 kr 
§ Kombinert: -7.420 kr 
§ Langrenn: 129.417 kr 
§ Grenland Ski: -90.602 kr 
§ Nordre Vestfold: -44.016 kr 
§ Telemark: -37.664 kr 

Utestående/åpen postliste: 182.639,55 kr 
 
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 
 
  
Sak nr. 7, 2015-2017/TVSK – BEKLEDNING TIL DE TILLITSVALGTE 
Kort om saken: Bekledning for styret i TVSK – sjekker Bjørn Dæhli - vinterkolleksjon 
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Vedtak: Ikke kommet ut enda, adm.sjef sender ut alternativer til bekledning når 

vinterkolleksjonen er kommet ut.  
 
 
Sak nr. 8, 2015-2017/TVSK – AU – HØSTMØTE FOR TVSK 
Kort om saken: Komme med innstilling til styret angående dato for høstmøte. Sette en agenda 

for møtet – invitere antidopingNorge? Stipend og hedersbevisningsutdeling. 
Se dropbox for saksdokumenter 

 
Vedtak: Innstilling til styret – torsdag 5. november 2015, klokken 1800 
 
Kommentar: Saker: Stipend- og hederspokalutdeling, økonomi/regnskap, tidspunkter for 

neste års miljøsamlinger og Antidoping, inviterer antidoping Norge. 
 
 
Sak nr. 9, 2015-2017/TVSK – STYRE SEMINAR 
Kort om saken: Opplegg fastsatt – Kjetil Haugersveen kommer å kjører en prosess for oss. 

Forberede temaer? 
 
Vedtak: Adm.sjef har laget program og tidsplan for seminaret. Sendes ut til styret seinest 

onsdag 23. september 
 
Kommentar: Adm.sjef lager en liten statusoversikt over hvor vi er i dag i forhold til temaene. 
 
 
Sak nr. 10, 2015-2017/TVSK – Alpint – opprettelse av et kretslag/kretsteam? 
Kort om saken: Alpint jobber godt for å samle klubbene og ressursene – har måtte ”betale” for 

en trener ved samlinger – videreutvikle et opplegg i kretsen på bakgrunn av 
det alpint nå er i gang med? Ved kretslag/kretsteam så vil det være mulig å få 
inn sponsorer/samarbeidspartnere for å finansiere et opplegg – ”ansettelse” av 
trener/koordinator, Ajdin? 

 
Vedtak: Team Gaustablikk alpint/kretslag? Forslag og ide – AU ønsker at leder av alpin 

komiteen kommer med et forsalg til opplegg/løsning og innhold – skissere 
løsninger for å øke betingelsene for alpint i kretsen. Legges frem på neste 
styremøte. Kostnadsramme og potensielle finansieringsmodeller. 

 

Eventuelt: 
 

• AU er ikke fornøyd med leveransen fra IRK – har vært diskutert tidligere og har ikke 
fungert det siste året. Stor kostnad, mye merarbeid for adm.sjef har vært et resultat av 
samarbeidet med IRK det siste året.  
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o Vedtak: AU vil se på potensielle løsninger angående regnskapsførsel. Kan 
dette legges under NSF, eventuelt adm.sjef tar over alt av regnskapsføring for 
kretsen inntil tilfredsstillende løsning er på plass? 

 
	  

 
 
Skien, 21. sept. 2015 
 
 
Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 
Adm.sjef        Styreleder (sign) 
Telemark og Vestfold skikrets 


