
 
 
 
 
 

      

 

 

 

INNKALLING AU MØTE 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Tirsdag 14. januar kl.1730-2030 
Sted : Megaflis AS lokaler, Kjørbekk, Skien 
Møtenr : AU møte nr. 6, 2013-2015/TVSK  
 

 

Orienteringssaker: 

 

 Status «ski i skolen» prosjektet – aktiv 365 TIK – TIK sender ut påmelding til skolene 

før jul med de datoene som Anita og Per har satt opp. 

 Klubbadmin klar og åpen for alle klubber fra 3. desember 

 Vestfold idrettskrets sitt ting 26. april, Frist 1. april – Telemark idrettskrets ting 26. 

april? 

 Permisjon – status 

 HV-03, innkalling til kurs 06-16 mai 2014 

 Idrettsregistrering – status 

 Status «uten grenser vinteraktivitetsdag» 

 Status renn, avlysninger, utsettelser etc. 

 IRK – ny regnskapsfører fra og med 1.1.2014, Bente Skaug. 

 Invitasjon til åpningen av Sagamoen lysløype i Lunde, utsatt til onsdag 5. februar. 

Hvem stiller? 

 Bytte av kontorlokaler – medfører en ekstra kostnad på ca 2.500 kr i året. Mer 

tilgjengelig og bedre synlig. Litt større. 

 Årsberetning for 2013 – hvem skriver? Alle grener skriver sin etter endt sesong før 

vårmøtet i mai. 

 Overskudd team, hva gjør vi med det? Styringsgruppene bestemmer? 

 Søknad om midler fra Fylkeskommunen – se e-post. Dette noe for oss?` 

 

 

SAKSLISTE  
 

Sak AU nr. 31, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning 

Kort om saken: Referat AU møte nr. 5, 2013-2015  

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

Sak AU nr. 32, 2013-2015/TVSK - Økonomi 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. desember 2013: pluss, 295.784 kroner 

 Administrasjon: 89.251 kr 

 Alpint: 60.977 kr 
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 Hopp: -4.082 

 Kombinert: -624 kr 

 Langrenn: 16.414 kr 

 Grenland Ski: 63.503 kr 

 Nordre Vestfold: 65.320 kr 

 Telemark: 5.025 kr 

 

Utestående/åpen postliste: -104.927,- 

 

Vedtak: Godkjent med kommentar. 

 

Kommentar: Profileringsklær er avsatt 50/50 på 2013 og 2014 regnskapet. Profileringsklær 

settes på 2013 regnskapet, endres.  

 

Sak AU nr. 33, 2013-2015/TVSK – «ski i skolen» søknad Morgedal 

Kort om saken: Morgedal IL har søkt om 15.000 kroner for sitt prosjekt «ski i skolen». Se 

vedlegg for mer info.  

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger, 15.000 kr er vedtatt til støtte. 

 

Sak AU nr. 34, 2013-2015/TVSK – Utlysning av midler til frafall-/rekrutterings prosjekt 

Kort om saken: NSF har lyst ut midler til prosjekt inn mot frafall-/rekrutteringsprosjekt. 

Kravet er at det må være et samarbeid mellom flere klubber og grener. 

Se vedlagt e-post, med questback link for mer info 

 

Vedtak: Søker om støtte til Maxbo cup vinter og sommer.30.000 i året, 15.000 pr. prosjekt. 

Sak AU nr. 35, 2013-2015/TVSK – Fastsettelse av kursavgift for 2014 sesongen 

Kort om saken: Oppland har følgende satser: 800 kroner for påbygningskurs, 700 kroner for 

treningslederkurs (gamle trener 1 kurset) og 1500 kroner for nye trener 1 

kurset. TD kurs, fortsatt gratis? 

 

Vedtak: Vedtatte satser:  

 Trener 1 kurs – 1.500 kr 

 Treningslederkurs – 750 kr 

 Oppgraderingskurs – 750 kr 

 

Sak AU nr. 36, 2013-2015/TVSK – møteplan våren 2014 

Kort om saken: Få på plass en møteplan for våren 2014, forslag til vårmøte. 

 

Vedtatt:  

 AU møte – 25. februar 

 Styremøte – 1. april 

 Vårmøte – 29. april 
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Sak AU nr. 37, 2013-2015/TVSK – plan over representasjon ting, KM, invitasjoner mm. 

Kort om saken: Hvem skal representere kretsen ved utdeling av KM medaljer, Nordea 

sammenlagt premier TV cup etc, og representanter idrettskrets ting. (melde i 

fra til krets) 

 

Vedtak: Åpning av Sagamoen lysløype – Bjørg Åse stiller fra TVSK 

 Ting representanter vedtas på neste Styremøte. KM utdeling, høre med 

komiteene. Komme med forespørsel til Styret. 

 

Sak AU nr. 38, 2013-2015/TVSK – tilskudd/subsidier til gjennomføring av flyttede renn 

Kort om saken: Stokke IL tok på seg å arrangere begge Nordea TV cup rennene forrige helg, 

dette medførte en kostnad for klubben. (opphold, mat osv for frivillige 

arrangører) 

 

Vedtak: Avventer regnskap og søknad fra Stokke, LK avgjør. Går på budsjett LK. 

Administrasjonen/styret subsidierer ikke med midler. 

Eventuelt: 

 

 

Skien, 14. januar 2014 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


