
 
 
  
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Marie Renate Haugen 
Kopi: : AU+ vara 
Tid : Onsdag 19. januar, kl 18.00- 20.00 
Sted : Teams 
Møtenr : AU møte nr. 4, 2021-2023/VTSK  
 

 

TIL STEDE (teams): Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Hanne Bakke Arvesen, Marie Renate 

Haugen (adm.), Simen Furnes (sak 12) og Christian Berg (sak 12). 

 

Ikke kommet:  

 

Frafall: Aud Torild Stensrød, Sven Håkon Kulbeck 

 

Orienteringssaker: 

- Info NSF v/Johnny 

- Info fra sponsormøte 

- Status klubbesøk 

- Info terminliste/korona 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 10, 2021-2023/VTSK – REFERAT FRA AU-MØTE NR. 3, 2021-2023 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr 3, 2021-2023 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak nr. 11, 2021-2023/VTSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31.12.21: (legges inn når det kommer fra rekneskap) 

▪ Administrasjon: - 3 996,- 

▪ Alpint: - 71 348,- 

▪ Hopp/kombinert: - 41 312,- 

▪ Langrenn: - 206 382,-  

▪ Grenland Ski: -55 215,- 

▪ Nordre Vestfold: - 163 789,- 

▪ Kretslag VTSK: - 24 731,- 

▪ Telemark: - 12 340,- 

 

Åpen post: 231 402,- 
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Vedtak: Rekneskap per 31.12.21 er tatt til etterretning. 

 

Sak nr. 11, 2021-2023/VTSK – HEDERSPRISER 2021 

Kort om saken: Gjennomgang av innkome søknader. 

  

Vedtak: 

Årets utøverpris 2021: Mikael Gunnulfsen, IF Ørn. 

Årets ildsjelpris 2021: Terje Bakke, IL Hei 

Anleggsprisen 2021: Larvik ski 

Vestfold og Telemark skikrets hederstegn: Reidar Skjeggerød, Ramnes IF 

 

 

Sak nr. 12, 2021-2023/VTSK –TEAM ELON OSLOFJORD 

Kort om saken: Avtalen med Team Elon Oslofjord går ut 30.april 2022. Det må gjøres en 

vurdering om kretsen fortstat skal være en del av teamet, før 1. februar 2022. Info fra LK-

leder Christian Berg og VTSK representant i Elon Oslofjord, Simen Furnes. 

 

Vedtak:  

VTSK er positive til å fortsatt være en del av Team Elon Oslofjord, men da må 

finansieringsmodellen slik den er per i dag, endres. Det er flere positive sider ved å være med, 

blant annet at man har en plattform for utøvere som er på vei mot toppen, samt at man har et 

alternativ om det skulle bli færre muligheter med andre team/lag i fremtiden. Med nåværende 

modell betaler kretser som ikke har noen utøvere med, 30 000,- per sesong. Spørsmålet er hva 

man får igjen for dette når man ikke har utøvere med? Skal midlene heller gå til rekruttering i 

egen krets? 

Disse innspillene tas med til møte for kretslederne for kretsene knyttet til Team Elon 

Oslofjord, torsdag 20. januar. Ved en endring av finansisringsmodellen, hvor kretser uten 

utøvere får redusert teamavgiften, kan det være aktuelt å fortsette å være en del av Teamet.  

En oppsummering av møtet tasmed tilbake til styret, for en endleig avgjørelse før 1. februar. 

 

 

Sak nr. 13, 2021-2023/VTSK – HØRING OM DELING AV VESTFOLD OG 

TELEMARK 

Kort om saken: Fylkesdirektøren legger frem sak om eventuell søknad om deling av Vestfold 

og Telemark fylkeskommune i Fylkestingets møte 15.februar 2022. Det gjennomføres en 

høring blant fylkets kommuner og sivilsamfunn, hvor fylkeskommunens beslutningsgrunnlag 

legges til grunn. Høringen skal baseres på det beslutningsgrunnlag som Vestfold og Telemark 

fylkeskommune har utarbeidet. De skriftlige høringsinnspillene fra kommuner og 

organisasjoner vil inngå som en del av saken som legges frem for fylkestinget den 15. februar. 

VTIK vedtok i styremøte 5.januar å invitere idrettsråd, særkretser- og regioner til å komme 

med sine innspill/betraktninger som grunnlag, i tillegg til, VTIK styre sin behandling og svar 

på høringen 

 

I høringen ønskes det innspill på: 

1. Om kommunen/din organisasjon mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal deles 

eller ikke deles 
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2. En begrunnelse for kommunen/din organisasjon sitt standpunkt 

 

Vedtak:  

Høringssvar fra VTSK: 
Vestfold og Telemark skikrets mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke bør deles, 

men forbli et sammenslått fylke slik det er i dag.  

Begrunnelsen for ikke å dele fylket:  

Vestfold og Telemark skikrets mener at fylket fungerer bra slik det er i dag, og at de 

påbegynte prosesser etter sammenslåingen bør jobbes videre med og videreutvikles. En deling 

av fylket vil være kostnadskrevende, og skikretsen mener disse midlene burde benyttes til 

andre samfunnsnyttige formål. 

 

Sak nr. 14, 2021-2023/VTSK –MØTEDATOER VÅR 2022 

Kort om saken: Sette opp møtedatoer for styret og AU, vår 2022. 

 

Vedtak: 

AU-møte: Onsdag 9. februar kl 18.00 

Styremøte: Tirdag 8. mars, kl 18.00 

AU-møte: Tirsdag 5. april kl 18.00 

Styremøte: Tirsdag 24. mai kl 18.00 

 

 

 

EVENTUELT 

 

 

Vedlegg i Teams: 

Referat AU-møte nr. 3, 2021-2023 

Månedrapport rekneskap per 31.12.21 (legges inn når den kommer fra rekneskap) 

Dokumenter knyttet til høring om deling av Vestfold og Telemark 

 

 

Skien, 20.01.22 

 

Marie Renate Haugen                  Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder Vestfold og Telemark skikrets 

Vestfold og Telemark skikrets 

 

 

 

 

https://nskiforbund.sharepoint.com/:f:/s/AUTVSK/Emj1Oq6CCcxNhKTmtGqGN74BntijZ_J2x8Bbi-U_Dfs0Hg?e=lmA6sN

