
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Marie Renate Haugen 
Kopi: : AU+ vara 
Tid : Tirsdag 3.september kl 18.00 
Sted : Skagerak arena, 5.etg 
Møtenr : AU møte nr. 2, 2019-2021/TVSK  
 

 

TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Dag Nielsen, Aud Torild Stensrød, 

Sven-Håkon Kulbeck, Marie Renate Haugen (adm.) 

 

Ikke kommet:  

 

Frafall:  

 

Orienteringssaker: 

- Miljøsamling 14.-15.september 

- Styreseminar 27.-28.september 

- Tildelinger TVSK fondet (tidl.Stimuleringsfondet) 

- Temakveld rekruttering i Vestfold og øvre Telemark 

- Ørn- utbygging rulleski, bystyret 26.sept. 

- Åpning rulleskianlegget i Stokke 

- Generalforsamling Hovden Skigymnas (Johnny) 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 8, 2019-2021/TVSK – REFERAT FRA AU-MØTE NR. 1, 2019-2021/TVSK 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr. 1, 2019-2021. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak nr. 9, 2019-2021/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30.07.19 

▪ Administrasjon: - 6249,- 

▪ Alpint: - 21 367,- 

▪ Hopp/kombinert: - 49 364,- 

▪ Langrenn: -14 589,- 

▪ Grenland Ski: -137 769,- 

▪ Nordre Vestfold: - 39 033,- 

▪ Kretslag TVSK: - 104 893,- 

▪ Telemark: - 2 057,- 
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o Åpen post: 232 656,14 

 

o Vedtak: Vurdere om lagskontingent skal sendes ut i januar, istedenfor juni, da 

mange fakturaer blir glemt over sommeren og ligger som åpen post. 

Adm.følger opp åpen post liste. 
 

Sak nr. 10, 2019-2021/TVSK – IDRETTENS ANLEGGSPLAN FOR VESTFOLD OG 

TELEMARK 2020-2024 

Kort om saken: Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets er fra og med 01.01.2020 slått 

sammen til en og samme organisasjon – Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK). I den 

anledning skal det utarbeides en ny Idrettens Anleggsplan for Vestfold og Telemark 2020-

2024. Planen skal vedtas på det første ordinære idrettskretstinget for VTIK, våren 2020. 

Grunnlaget i Idrettens Anleggsplan for VTIK skal komme fra særidrettene, idrettsrådene og 

kommunene gjennom en spørreundersøkelse. Svar leveres i Netigate, basert på utlevert slides. 

Frist for å levere svarene er fredag 20. september. 

 

  

Vedtak: Adm.utarbeider svar basert på Anleggsplan for kretsen, som sendes i Netigate innen 

20.september. Om mulig legge ved TVSK sin Anleggsplan for perioden.  

 

Sak nr. 11, 2019-2021/TVSK – HØRINGSBREV VEDRØRENDE ETIKK I NSF 

Kort om saken: Vedlagt høringsbrev ble utsendt fra NSF i august 2019.  

Det legges opp til en bred høring, hvor skikretser, klubber, grenkomiteer og andre organer i 

organisasjonen inviteres til å avgi høringssvar. Frist for høringssvar er 20.september. 

                                                                                                                                       

Vedtak:  

Punkter til høringssvar NSF: 

Angående varsling av kritikkverdigeforhold/varslingskanal er TVSK positive til en slik kanal. 

Det kan være greit å ha noen punkt på hva det ikke kan varsles om (da det kan komme varsler 

om mye som ikke er relevant). Anbefales å avvente å opprette kanal, før NIF har tatt et valg 

om hvordan de løser denne saken.  

Angående alkohol støtter TVSK alternativ 1: «Alle som faller inn under disse bestemmelsene , 

skal være forsiktig i sin omgang med alkohol ifm arrangementer og reiser, og utvise 

nøkternhet ifh mengde og kostnad» 

 

Sak nr. 12, 2019-2021/TVSK – ANLEGGSPRIS NSF 

Kort om saken: Anleggsseminaret avholdes under høstmøtet 18.-20.okt. Også denne gangen 

ønsker NSF å tildele anleggspris. Siden siste pris ble tildelt i 2017, vil dere kunne legge til 

grunn anleggsutvikling som har pågått i 18 og 19. Anlegget må dog være ferdigstilt.  

Frist for innstilling av kandidater er 1.oktober 2019.    

Kriterier for anleggsprisen: 

 

-           At anlegget har gode løsninger i forhold til helårsbruk 

-           At det er tilrettelagt for god variasjon av aktiviteter 

-           At utforming gjør det attraktivt for topp- og breddesegmentet 

-           At det er etablert gode løsninger for å sikre snø 
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 Vedtak: Innstillig AU: Stokke IL- ski sitt rulleskianlegg/helårsanlegg.  

 

Sak nr. 13, 2019-2021/TVSK – GAVER VED ARRANGEMENT 

Kort om saken: Kretsen representerer ved ulike arrangementer- skal det kjøpes inn 

gaver/påskjønnelser som kan gis ved større arrangementer, slik at vi har noe på lager? 

 

 

Vedtak: Adm.innhenter priser på Etna-serien og andre alternativer fra Porsgrund Porselen, 

som kan deles ut på tilstelninger og arrangement. 

 

 
 

EVENTUELT 

 

- Langrennskomitéen i NSF kårer hvert år to eller flere "ildsjeler" og en "årets 

langrennsklubb" etter forslag fra skikretsene og fra andre i langrennsmiljøet. I år 

oppfordrer vi hver krets til å innstille minst én kandidat hver. Årets ildsjel og årets 

langrennsklubb (NSF)- frist 23.september 

 

Vedtak: Årets langrennsklubb: Ørn IF ski. Årets ildsjel: Bjørn Halstvedt, Gulset. 

 

- Vestfold idrettskrets er 100 år i 2019. I den anledning ønsker de å dele ut Vestfold 

idrettskrets' "Hederstegn - tillitsvalgte" til personer som over tid har gjort en stor og 

fortjenestefull innsats i idrettslaget og/eller idrettsrådet og/eller særkretsen/regionen 

tilhørende Vestfold idrettskrets. 
 

Vedtak: Johnny Mortensen, Helge Kjærman, Reidar Skjeggerød, Einar Aabrekk og Anne 

Cecilie Gleditsch 

 

- Det er kommet tilbakemeldinger fra klubb om det er mulig å få til et årshjul/kurskalender.  

 

Vedtak: TVSK har et utdanningsutvalg som kan spilles på, men det er lettest å styre 

kursoppsett fra krets (oppsett datoer, hjemmeside m.m). Mulig prøve å sette opp fast 

kurs en gang i året, som vil variere mtp sted (i tillegg kommer ønsker fra klubb). 

 

- Vestfold idrettskrets (VIK) og Telemark Idrettskrets (TIK) innkaller til ekstraordinært  

idrettskretsting og konstituerende ting for Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK).  

Ekstraordinært Idrettskretsting VTIK- representanter fra TVSK- påmelding innen  

1.november.  

4 rep. fra Telemark. 4 rep. fra Vestfold. 

 

Vedtak: Forslag til representanter fra TVSK fra Telemark: Hanne B. Arvesen, Aud Torild 

Stensrød, Sven Håkon Kulbeck, John Haagen Gjems. 

Forslag til representanter fra TVSK fra Vestfold: Johnny Mortensen, Stella Kvaal, Erik 

Christoffersen, siste rep. mangler.  
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Tas opp på styreseminaret 27.-28.sept. 

 

 

 

Vedlegg i Teams: 

Referat AU-møte nr. 1, 2019-2020 

Rekneskapsrapport juli 2019+ august om denne foreligger 

Diskusjonsgrunnlag Idrettens anleggsplan 

Høringsbrev etikk NSF 

 

 

 

Skien, 06.09.19. 

 

Marie Renate Haugen       Johnny Mortensen 

Adm.sjef                              Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


