
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Marie Renate Haugen 
Kopi: : AU+ vara 
Tid : Onsdag 03.06.20, kl 18.00 
Sted : Skagerak arena, 5.etg 
Møtenr : AU møte nr. 8, 2019-2021/TVSK  
 

 

TIL STEDE: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Aud Torild Stensrød, Marie Renate Haugen 

(adm.) 

 

Ikke kommet:  

 

Frafall: Hanne Bakke Arvesen 

 

Orienteringssaker: 

- Status NSF og krets vedr. koronasituasjonen- generell info 

- Samordna rapportering 2019- Tall 2. juni 2019: 7274, tall 2018: 7350 

- TVSK fondet 2020- 5 søkere har kommet inn 

- Rekneskap 2019- revidert 

- Miljøsamling høst 2020- Politihøgskolen usikre om de kan ta oss imot, sjekker Fritidsparken 

- Skiting/kretsting 2021 

- Driftstilskudd VTIK 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 48, 2019-2021/TVSK – REFERAT FRA AU-MØTE NR. 7, 2019-2021/TVSK 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr. 7, 2019-2021 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak nr. 49, 2019-2021/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31.05.20:  

▪ Administrasjon:  

▪ Alpint:  

▪ Hopp/kombinert:  

▪ Langrenn:  

▪ Grenland Ski:  

▪ Nordre Vestfold:  

▪ Kretslag TVSK:  

▪ Telemark: 
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o Åpen post: 362 181,- 

 

Vedtak: Regnskapsfører jobber med å få på plass det siste knyttet til avslutning av regnskap 

2019, slik at månedsregnskap per mai kan foreligge. Legges i Teams når dette foreligger. 

Adm. følger opp åpne poster. 

 

 

Sak nr. 50, 2019-2021/TVSK – REGIONSLAG FOR OSLOFJORD 

Kort om saken: NSF har ikke garantert for støtte til regionslaget for første halvdel av 2021. 

Styret i Oslofjord har vore enstemmige om at man bør fortsette som planlagt, ut fra hva som 

er lovet trener og utøvere. Alternativet vil være å ikke ha noe regionslag for Oslofjord neste 

sesong. Inntil dette er avklart med NSF, hviler det en risiko på de fire eierkretsene på 

tilsammen 4 - 500.000, alternativt må det gis beskjed om å stoppe før samlingene til teamet 

starter opp i august. 
 

Vedtak: Saken tas videre til neste styremøte for sesongen 2021/2022.  

 
 

EVENTUELT 

- Skigruppa i Svarstad IL ønsker å videreutvikle Børja. Det som er 1. prioritet er et 

rulleskianlegg for rekruttering. De trenger hjelp til planlegging og prosjektering. De har et 

godt klubbhus, tidtakerbu, garasje til løypemaskin, gapahuk og ny løypemaskin. Det å få brukt 

anlegget også sommerstid er et mål, og en rulleskianlegg vil øke bruken av anlegget.  

I folkehelseperspektiv er det ønskelig å se på hva vi kan gjøre for å få flere ut på tur med 

utgangspunkt i anlegget. Her trenger de hjelp. Hva er i skuddet nå? Hvor kan vi søke midler?  

 

Vedtak: Adm. kontakter Hege Melby i Svarstad IL- ski. Det som må først må på plass: 

 

- Arbeidsgruppe 

- Sjekk reguleringsplan 

- Miljøplan? 

- Ta kontakt med Jan Meen (IF Ørn) 91 64 70 60 

 

- Møtedatoer fremover: 

Styremøte- mandag 17. august  

AU-møte tirsdag 8. sept 

AU-møte 13. oktober 

 

- Vedlegg i Teams: 

- Referat AU-møte nr. 07, 2019-21 

- Rekneskap 2019 

 

Skien, 05.06.20 

Marie Renate Haugen       Johnny Mortensen 

Adm.sjef                              Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


