
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : onsdag 1. juni kl.1830-2130 
Sted : Skagerak arena 
Møtenr : AU møte nr. 6, 2015-2017/TVSK  
 

 

TIL STEDE: Hanne Bakke Arvesen, Johnny Mortensen, Roger Holte og Sven Håkon 

Kulbeck 

 

Forfall: Hege Bakken (jobb) 

 

Orienteringssaker: 

 Status NSF skiting – SPD/SUM – utøver i fokus, 2 fra TVSK i NSF komiteer 

 Blir en ny runde med å gå kretsstrukturen i tøylene, sjekke om dagens struktur er den 

beste – effektivisering, utnyttelse av ressurser. 

 Idrettsregistreringen for 2015 – 9280 medlemmer, nedgang fra 9669 – mistet totalt 389 

medlemmer. 

 Miljøsamlingen – 77 påmeldte deltakere – Ella Gjømle, Daniel Andre Tande åpning 

hasselbakken med Clas Brede etc 

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 28, 2015-2017/TVSK – REFERAT FRA AU MØTE NR 05 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU møte nr 05 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

 

Sak nr. 29, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. mai 2016:  

 Administrasjon:  

 Alpint:  

 Hopp:  

 Team Telemark hopp:  

 Langrenn:  

 Grenland Ski:  

 Nordre Vestfold:  

 Telemark:  

Utestående/åpen postliste:  kr 



  Side 2 av 4 

Vedtak: Utsatt til over sommeren – sendes ut til styret når klart. 

 

 

Sak nr. 30, 2015-2017/TVSK – Årsregnskap 2015 revidert 

Kort om saken: Årsregnskapet for 2015 er ferdig revidert, viser et overskudd på …….,- kr. 

Administrasjonen/styret har et underskudd på……..,- kr som følge av blant 

annet sanering av Telemarks bakken og økte regnskapskostnader i 2015. 

 

Vedtak: Godkjent, uten anmerkninger 
 

 

Sak nr. 31, 2015-2017/TVSK – Regnskap – skal teamene betale en andel av kostnadene 

Kort om saken: Kretsen har fått økte regnskapskostnader som følge av flere bilag og økt 

aktivitet. En del av dette er direkte knyttet opp mot teamene. Skal kretsen 

kompenseres for å kjøre regnskapet til teamene, hva skal satsen i så fall være? 

 

Vedtak: Innstilling til styret – Team Nordre Vestfold og Grenland ski, skal betale en andel 

av kretsen sin regnskapskostnad. Summen settes til 20.000 kr pr team pr år.  

Kompensasjonen er satt for å frigjøre tid slik at administrasjonen kan følge opp 

føringene som er vedtatt i nytt SPD for 2016-2020. jfr. vedtak skitinget 2016  

 

 

Sak nr. 32, 2015-2017/TVSK – Tilskudd til kretsprosjekter - søke på tilskudd  

Kort om saken: Skal kretsen se på muligheten til å søke på tilskuddsmidler – fra stiftelser etc? 

Hvem tar ansvar og sjekker litt ut muligheter? 

 

Vedtak: Hanne tar ansvaret – har dialog med adm.sjef og styreleder. Søknad om tilgang til 

tilskuddsportalen.no ligger inne. 

 

Eventuelt: 

 

 Ren utøver inn i kriteriene til stipend 

o Innstilling til Styret: Få inn et punkt som sier at alle stipendsøkere må ha 

gjennomført ren utøver og legge ved diplom til søknaden. 

 Rent idrettslag må inn i kriteriene for å søke på KM og Nordea TV cup 

o Informere LK om at dette må inn i infoskrivet rundt søknadsprosedyre til renn 

sesongen 2016/2017 

 Idrettsregistreringen 2017 – fordele oppfølging av klubber mellom styremedlemmene. 

o Innstilling til styremøtet – fordele klubber (regioner) på neste styremøte. 

 

Vedlegg: (i dropbox) 
 
 

Skien, 01. juni 2016 
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Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 
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