
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU MØTE 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Tirsdag 16. februar kl.1400-1650 
Sted : Skagerak arena, 5. etg., Skien 
Møtenr : AU møte nr. 11, 2013-2015/TVSK  
 

 

Tilstede: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Roger Holte og Sven Håkon Kulbeck 

 

Ikke tilstede: Bjørg Åse Byggland og Anita Beitdokken 

 

 

 

SAKSLISTE  
 

Sak AU nr. 66, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning 

Kort om saken: Referat AU møte nr. 10, 2013-2015  

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

Sak AU nr. 67, 2013-2015/TVSK – Handlingsplanen for 2015-2017 

Kort om saken: Vi må begynne arbeidet med ny handlingsplan inn mot neste tingperiode, jeg 

holder på å lage et utkast som vi kan ta stilling til på AU møte. 

 

Vedtak: Ingen endringer, godkjent på forrige AU møte 

 

Sak AU nr. 68, 2013-2015/TVSK – Anleggsplanen – revidere til kretstinget 2015 

Kort om saken: Anleggsplanen, denne må revideres og opp som en sak på kretstinget 2015 

 

Vedtak: Ny revidert anleggsplan, godkjent. 

Sak AU nr. 69, 2013-2015/TVSK – Innstilling av saker til neste styremøte 

Kort om saken: Hvilke saker skal bli tatt opp på neste styremøte, som AU ønsker skal være en 

sak på kretstinget 2015? 

 

Vedtak: Innstilling av Handlingsplanen 

 Innstilling av Anleggsplanen 

 Innstilling – hopp og kombinert blir slått sammen. Se kommentar for øvrig 

begrunnelse til styret. 

 



  Side 2 av 2 

Kommentar: Med bakgrunn i lite rekruttering og rekrutteringstiltak, samt lite aktivitet og kun 

få kombinertløpere igjen, mener AU at hopp- og kombinertkomiteene blir slått 

sammen. Kombinertkomiteen i NSF sentralt, har heller ikke fulgt opp sin 

lovnad om å bistå til økt aktivitet og rekruttering, som var et av 

hovedargumentene til at styret trakk forslaget på sist kretsting. Ref. 

kommentarer og vedtak på kretstinget 2013.  

«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» 

«Kommentar Paul Einar Borgen: 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 Kretstinget 2013: Styret i TVSK, velger å trekke forslaget om å slå 

sammen kombinert- og hoppkomiteen til en komite, 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 AU nr. 70, 2013-2015/TVSK – Dato for nytt AU møte 

Kort om saken: Datoer på AU møter før kretstinget 9. mai 2015 

 

Vedtak: Neste AU møte tirsdag 14. april 2015, klokken 1730. 

 

Eventuelt: 

 

Vedlegg:  

 Referat AU møte nr. 10 

 Handlingsplanen for 2013-2015 

 Utkast til handlingsplan for 2015-2017 

 Anleggsplanen for 2013-2017 

 

 

Skien, 16. februar 2015 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


