
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : AU + vara 
Tid : tirsdag 03. oktober kl.1800-2145 
Sted : Skagerak arena 
Møtenr : AU møte nr. 1, 2017-2019/TVSK  
 

 

TIL STEDE: Dag Nielsen, Hege Bakken, Sven Håkon Kulbeck og Hanne Bakke Arvesen 

 

Forfall: Johnny Mortensen og Stein Henning Larsen 

 

Orienteringssaker: 

• Samarbeidsavtale med Rauland skisenter 

• Miljøsamling 11-12. november 

• Klubbkveld Stokke, Oseberg og Runar 26. september 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 01, 2017-2019/TVSK – REFERAT FRA AU MØTE NR 09 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU møte nr. 09 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak nr. 02, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. september:  

▪ Administrasjon:  

▪ Alpint: 

▪ Hopp:  

▪ Team Telemark hopp:   

▪ Langrenn:  

▪ Grenland Ski:  

▪ Nordre Vestfold:  

▪ Telemark:  

Utestående/åpen postliste:   

 

Vedtak: Regnskap tatt til orientering 
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Sak nr. 03, 2017-2019/TVSK – STIPEND 2017/JUBILEUMSPOKALEN 2017 

Kort om saken: Det har kommet inn mange søknader på stipend for 2017. Totalt 4 søknader 

fra telemark, 1 fra hopp, 1 fra alpint og 13 fra langrenn. Se kriterier for mer 

info om stipend. AU kommer med en innstilling til neste styremøte. Det er 

kommet inn et forslag på kandidat til jubileumspokalen som deles ut til en av 

hvert kjønn hver høst. Kriterier ligger sammen med stipend i dropbox. 

 

Vedtak:  

 

 Jubileumsstipend – Kristian Lauvik Gjelstad, telemark - 10.000,- kr 

 

 TVSK stipend: 

- Ane Sunde, telemark – 1.500 kr 

- Jarle Eikhaug, hopp – 3.000 kr (fordele potten annerledes?) 

- Ebba Olsson, alpint – 1.500 kr 

- Even Kristoffersen, langrenn – 3.000 kr 

- Sivert Knotten, langrenn – 2.000 kr 

- Stian Christoffersen, langrenn – 2.000 kr 

- Torgeir Lid Byggland, langrenn – 2.000 kr 

 

 

Sak nr. 04, 2017-2019/TVSK – STYRESEMINAR – GJENNOMGANG AV HP 

Kort om saken: Går igjennom alt som ble gjort på styreseminaret, tar frem HP og fordeler litt 

arbeidsoppgaver og gjør opp status så langt i 2017.  

 

Vedtak: HP gått igjennom av AU – fin skrives av adm. og brukes som et arbeidsdokument 

på neste styremøte, fordeler oppgaver og gjør opp status. 

 

Sak nr. 05, 2017-2019/TVSK – HØSTMØTE TVSK 

Kort om saken: Innstilling til styret på plan for fellesdelen på høstmøte til kretsen 2. 

november. Fordele oppgaver. 

 

Vedtak: Opplyse om støtteordninger fra tilskudds portalen, aktuelle tilskudd legges ut på 

vår hjemmeside. Opplyse om trimklasse i alle krets/nasjonale renn i kretsen vår. 

 Case/gruppeoppgaver fra HP  – dele opp forsamlingen og utfordre de på SUM/HP 

– dele i grupper på forhånd. Informere om fagportalen til NSF. 

 

 

Sak nr. 06, 2017-2019/TVSK – HEDERSKOMITEEN 

Kort om saken: Komme med en innstilling til styret på priser som kretsen skal dele ut, samt 

sammensetningen av hederskomiteen. Forslag fra leder av hederskomiteen og 

vara til AU, Dag Nielsen ligger i saksdokumentene. 

 

Vedtak: Forslaget til leder av hederskomiteen, Dag Nielsen, enstemmig vedtatt. Legges 

frem for styret som kretsen sine hederspriser. Prisene ildsjelpris og utøverpris deles 

ut på Teleidrettens festaften i januar. 
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 Administrasjonen spør Ketil Kvaale og Reidar Skjeggerød  

Eventuelt: 

 

 

Vedlegg: (i dropbox) 

• Referat AU møte nr. 09 

• Stipend 2017 

• Kriterier for stipend 2017 

• Forslag til hederspriser fra leder av hederskomiteen 
 
 

Skien, 02. september 2017 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


