
 
 

 
 
 

      

 

 

 

REFERAT AU MØTE 
 
Til : AU - TVSK 

Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Torsdag 24. oktober kl.1730-2030 
Sted : Møterom 5 etg, Skagerak arena. 
Møtenr : AU møte nr. 4, 2013-2015/TVSK  
 

 

 

SAKLISTE  
 

Sak AU nr. 19, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning 

Kort om saken: Referat AU møte nr. 3, 2013-2015  
 

Vedtak: Godkjent uten anmerkinger 
 

Sak AU nr. 20, 2013-2015/TVSK - Økonomi 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. september 2013: - 236.422 kr 

 Administrasjon: 22.736 kr 

 Alpint: - 41.546 kr 
 Hopp: -15.293 kr 

 Kombinert: 624 kr 
 Langrenn: -31.395 kr 
 Grenland Ski: - 110.554 kr 

 Telemark: - 60.994 kr 
 

Utestående/åpne postliste: 60.280 kr 
 
Vedtak: Godkjent uten anmerkinger 

 

Sak AU nr. 21, 2013-2015/TVSK – stipend høst 2013 – innstilling til styret på tildelingen 

Kort om saken: AU lager en innstilling til Styremøte den 29. oktober, om hvem som skal 
motta stipend TVSK og Jubileum i 2013. Totalt 11 søkere på de to stipendene. 
 

Vedtak: Innstilling fra AU – Hopp ved Inge har innstilt sine to kandidater til 50/50 deling av 
beløp, (10.000). AU innstiller 8 av kandidatene til å dele de resterende 40.000 i 50/50. Ånund 

er utenfor aldersgruppen. Slik sett får alle søkere 5.000 kr hver foruten om Ånund som er 
utenfor kriteriene på alder. 
 

Sak AU nr. 22, 2013-2015/TVSK – profileringsklær – hva skal bestilles av klær/utstyr 



  Side 2 av 2 

Kort om saken: Adm.sjef har vært i møte med Protektiv, og fått til en avtale på klær og utstyr. 
Første gangs bestilling får vi til Protektiv sin innkjøpspris, og gratis trykking! 

Deretter får vi det til mellom 50-60 prosent av utsalgspris, samt gratis 
trykking. NB! Intern informasjon, skal ikke deles med andre utenfor 

AU/styret. 

 

Vedtak: Administrasjonen bestiller 100 piquetshorter i dame/herre og i ulik størrelse, 30 

jakker og 30 fleecejakker. 

Sak AU nr. 23, 2013-2015/TVSK – TEAM Grenland ski – TVSK sin plass i 

Styringsgruppa 

Kort om saken: Hvem stiller som representant i Styringsgruppa til TGS – eventuelt vara? 
 

Vedtak: Dag Nielsen er første vara, Anita Beitdokken som andre vara. Sven Håkon Kulbeck  
er TVSK sin representant i styringsgruppen. 

 
Sak AU nr. 24, 2013-2015/TVSK – SKITINGET JUNI 2014 
Kort om saken: Innstille delegater til Skitinget på Stryn i Juni 2014 

 
Vedtak: Utsetter dette til etter nyttår. Administrasjonen sender ut til klubbene om å innstille 

aktuelle delegater i begynnelsen av januar. 
 
Sak AU nr. 25, 2013-2015/TVSK – HØSTMØTE TVSK 2013 

Kort om saken: Hva skal vi informere klubbene våre om. 
 

Vedtak:  

 Info om nye nettside. 10 min 

 Nye rutiner rundt deltakeravgift. Krets fakturerer etter endt mnd. 2 min 

 Status økonomi 5 min 

 Kursopplegg – nye trenerløypa – infoskriv og kursplan. Høre med klubber hva de 
tenker. 15 min 

 Utdeling av stipend. 
 
 

 
 

Skien, 24. oktober 2013 
 
 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 
Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


