
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU MØTE 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Tirsdag 14. oktober kl.1730-2030 
Sted : Skagerak arena, 5. etg., Skien 
Møtenr : AU møte nr. 9, 2013-2015/TVSK  
 

 

Tilstede: Alle 

 

Orienteringssaker: 

 Team Nordre Vestfold er tildelt 300.000 kr av stimuleringsfondet. 

 «Ny» ordning for stimuleringsfondet 

 Sjekker opp om kretsen må moms registreres – Trond i revisorfirmaet hører med 

skatteetaten. 

 Bredbånd og Elixia? 

 Roger Holte får utdelt sin pokal på høstmøtet til helgen. 

 Revidert org.plan for TVSK 

 Slettet facebook kontoen 

 

 

SAKSLISTE  
 

Sak AU nr. 53, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning 

Kort om saken: Referat AU møte nr. 8, 2013-2015 

 

Vedtak: Godkjent, uten anmerkninger 

 

Sak AU nr. 54, 2013-2015/TVSK – Økonomi 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. september 2014: -165.811 kr 

 Administrasjon: -32.496 kr 

 Alpint: -27.350 kr 

 Hopp: -1.653 kr 

 Kombinert: -15.891 kr 

 Langrenn: 8.816 kr 

 Grenland Ski: -11.333 kr 

 Nordre Vestfold: -49.070 kr 

 Telemark: -36.835 kr 

Utestående/åpen postliste: 133.815 kr 

 

Vedtak: Godkjent, uten anmerkninger 
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Kommentar: Team Nordre Vestfold har fått tildelt 300.000 kr av stimuleringsfondet i 

Vestfold 

 

Sak AU nr. 55, 2013-2015/TVSK – Telemark idrettskrets ærespris 2014 

Kort om saken: Har vi noen kandidater i kretsen som bør nomineres? Skal vi eller klubben 

eventuelt nominere? 

 

Vedtak: Klubbene tar ansvar for innstilling, Høydalsmo IL ski bør sende inn et forslag om 

Magnus Krog som mottaker av æresprisen etter OL i Sotsji. 

 

Sak AU nr. 56, 2013-2015/TVSK – Stipend TVSK og Jubileum 

Kort om saken: Se på innstillingene fra komiteene og komme med en innstilling til styret på 

utdeling av stipend 

 

Vedtak: AU sin innstilling er Torgeir Lid Byggland som mottaker av Telemark 

Jubileumsstipend på 10.000 kr, denne bør deles ut i sin helhet for og fortsatt være en 

litt «gjev» tildeling. Følger innstillingene til komiteene på TVSK stipendet. 

Sak AU nr. 57, 2013-2015/TVSK – Jubileumspokalen 2014 

Kort om saken: Se på kandidatene som komiteene har kommet med og komme med en 

innstilling til styret. 

 

Vedtak: AU følger innstillingen til LK med Sivert Bergan og Ingerid Fredriksen som 

kandidater til Pokalen.  

 

Sak AU nr. 58, 2013-2015/TVSK – Høstmøte 2014 TVSK 

Kort om saken: Lage en agenda for dagen. Hvem gjør hva? 

 

Vedtak: Kjører samme agenda som vårmøte med noen flere innslag: Kjøre en gjennomgang 

av foreldrevettregler. (minne de på det) Minne på tinget til våren, dato. Og 

informere om miljøsamlinger info og med dato. Et punkt til NSF sentralt. 

 

Sak AU nr. 59, 2013-2015/TVSK – spillemidler til preppeutstyr 

Kort om saken: Kretsen må komme med en innstilling til en prioriteringsliste på søknader fra 

klubber i kretsen. 

 

Vedtak: Adm.sjef ringer Marit for å høre om prosedyrer og om det er greit å sette Skotfoss 

som nr 1, hva er konsekvensene for oss og NSF ved å gjøre dette? Hvis greit, Johnny 

sin innstilling med å flytte Rjukan opp som nr. 3. Hvis ikke greit, AU går for Tore 

sin innstilling. 

 

Eventuelt: 

 AU stiller seg positiv til dekking av Elixia og bredbånd. 
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Skien, 14. oktober 2014 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


