
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU møte 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : onsdag 7. september kl.1800-2100 
Sted : Skagerak arena 
Møtenr : AU møte nr. 7, 2015-2017/TVSK  
 

 

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

Håkon Kulbeck. Anne Katrine Aas, fagansvarlig FH NIF, orienterte om FH 

innledningsvis. 

 

Frafall: Ingen 

 

Orienteringssaker: 

 Miljøsamling 17-18. september – instruktører, Turner Espen Jansen, stuper Siri Hafnor 

og telemarklandslaget med løpere og trenere. 35 påmeldte deltakere pr i dag, fristen er 

11. september. 

 Kurs i tilskudds portalen – i Ibsenhuset 19. september 

 Teleidrettens kompetansehelg 12-13. november – TVSK har 3 timer til rådighet, kjøre 

eget tema «jenteidrett»? 

  

 

SAKSLISTE   
 

Sak nr. 33, 2015-2017/TVSK – REFERAT FRA AU MØTE NR 06 

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU møte nr 06 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

 

Sak nr. 34, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI 

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. juni 2016: -287.027 kr 

 Administrasjon: -32.286 kr 

 Alpint: -11.500 kr 

 Hopp: -63.886 kr 

 Team Telemark hopp: -84.954 kr  

 Langrenn: -39.222 kr 

 Grenland Ski: -40.507 kr 

 Nordre Vestfold: -47.560 kr 

 Telemark: 7.708 kr 
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Utestående/åpen postliste: pr. 30. aug, 597.843 kr 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

 

Sak nr. 35, 2015-2017/TVSK – Høstmøte TVSK 

Kort om saken: Sette en dato for høstmøte – tema for møtet, skal vi ha noen foredragsholdere 

etc? NSF kommer med noen for å snakke om SUM modellen. 

 

Vedtak: Høstmøte onsdag 26. oktober.  

 Tema: SUM modellen ved NSF og FH/paraidrett ved Anne Katrine Aas, NIF 

   Nevne antidoping retningslinjene til kretsen – for utøvere, ledere og trenere. 
 

 

Sak nr. 36, 2015-2017/TVSK – søknad om midler til kretsen - tilskudds portalen 

Kort om saken: Hva skal kretsen søke på? Sette opp en liste over hva kretsen ønsker å søke 

penger til, prioriteringer og hvor kretsen skal søke? Hanne har/skriver søknad 

om midler til en mobil hoppbakke til kretsen. 

 

Vedtak: 1 pri – mobil hoppbakke på kjøretøy 

 2 pri – telemarkshenger m/ski, støvler etc. Se søknad fra grenen telemark. 

 

 

Sak nr. 37, 2015-2017/TVSK – Møteplan AU møter og neste styremøte 

Kort om saken: Sette en plan for AU møter høsten 2016, samt neste styremøte for kretsen. 

Hvilken saker skal opp på styremøte? 

 

Vedtak: AU møte – onsdag 9. november 

  Styremøte – onsdag 5. oktober og onsdag 7. desember m/julemiddag 

 

Eventuelt: 

 Praksis i forbindelse med utsending av invitasjoner, andre arrangementer som løp etc 

som arrangeres av skiklubber i vår krets? 

o Vedtak: Sender ikke lenger filer – men sender ut link til hjemmeside, 

påmelding etc også løpe som arrangeres av skiklubber. 

 Vest-Telemark skikarusell 

o Vedtak: 

 Må ha arrangørforsikring 

 Bli enig om en deltakeravgift for alle karusellrennene totalt, ikke pr 

arrangement. 

 TD rapport for renna 
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Vedlegg: (i dropbox) 
 
 

Skien, 07. september 2016 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 

 


