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Protokoll fra styremøte nr 4 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 26. April 2011.     Kl: 10.00 – 13.00 

Sted: Fylkeshuset  Skien. 
 
Deltagere:    Gunn Marit Helgesen, Styrets leder, Thorleif Vikre, Lars Bjaadal,  
                     Jørund A.Ruud, Olav Urbø, Terje Bakka, Sekretær             
 
Saker på styremøte 26.april 2011. 
 
Sak 7/ 2011. Godkjenning og signering av tidligere vedtak 

 
Styrevedtak: 
Styrevedtakene ble enstemmig godkjent og signert av styret. 
 
 
Sak 8/ 2011. Strategi – handlingsplan - rutiner for styret 
Det er utarbeidet en internt plan for styrets arbeid, planen er et internt arbeidsdokument for 
styret. 
 
Styrevedtak: 
Styret godkjenner det fremlagte dokument, med de endringer som ble vedtatt på styremøte.  
Daglig leder skal følge opp innholdet i dokumentet og eventuelt foreslå endringer etter 
erfaringer med praktiseringen og eventuelle tilbakemeldinger fra interessenter. 
Avsetting til eget fond skal ikke starte før 2012. 
Daglig Leder får fullmakt til å avgjøre søknader for inntil kr 50.000- som skal bevilges i 
forhold til post 6.4 Tilskudd til idrett, uorganisert aktivitet og friluftsliv. 

 
Sak 9/ 2011. TUF som utviklingsaktør 
TUF skal være med som en utviklingsaktør i Telemark. Det må skaffes tilstrekkelig enighet 
i hva som skal ligge i dette. 
 
Styrevedtak: 
Daglig leder får fullmakt til å planlegge og gjennomfør et seminar under årets bluesfestival 
med tanke på å samle Telemark under en felles plan. Seminaret vil bli finansiert dels ved 
seminaravgifter samt at TUF dekker de resterende kostnader. 

Daglig leder får fullmakt til å starte arbeidet med en profilering og nærmere beskrivelse av 
”TELEMARK 2018”, dette arbeidet starter opp som et resultat av seminaret. Det skal 
utarbeides eget prosjekt for dette som skal godkjennes av styret i TUF. 
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Sak 10/ 2011. New School of Skiing Telemark 
Fem bedrifter i Vest-Telemark og Tinn har inngått et forpliktende samarbeid og er i ferd 
med å etablere et bedriftsnettverk med arbeidstittel; New School of Skiing, Telemark. 
Bedriftene som har initiert samarbeidet er; Morgedal Hotell, Morgedal Utvikling AS, 
Stiftinga Vest-Telemark Museum avd. Norsk Skieventyr, Gaustabanen, Austbø Hotell og 
Vierli Skipark. 
Målsetningen er å posisjonere bedriftenes anlegg i Morgedal/Gaustatoppen/Rauland 
(Vierli) som et internasjonalt mekka for den såkalte "new school of skiing". Videre utvikle 
Vierlis anerkjente skipark til et kommersielt konsept, som kan leveres til andre norske og 
utenlandske skisteder og alpinanlegg. Herunder også andre destinasjoner i Telemark. 
 
Styrevedtak: 
Styret bevilger totalt 2,5 mil til dette prosjektet, prosjektet består av fem delprosjekter som 
alle har sin egen kostnadsplan og finansiering.  
Daglig leder har ansvaret for å følge opp de detaljerte planene, både fremdrift og økonomi. 
 
Sak11/ 2011. Telemark som egen Olympisk øvelse 2018 
Det er igangsatt et forprosjekt der målet er å skape en forankring for å starte et 
hovedprosjekt mot å få Telemark sporten inn som eget program i Olympiske leker 2018. 

Styrevedtak: 
Styret godkjenner søknaden om støtte til forprosjektet Telemark som olympisk øvelse med 
kr 250.000,-.  

Daglig leder i TUF skal ha en tett dialog med prosjektledelsen for å sikre nødvendig 
fremdrift i prosjektet. 

Sak12/ 2011. Søknad fra Skreosen Eiendom 
Det er igangsatt planer om å starte opp bedrift på Skreosen, bedriften skal bygge 
lekeapparater. 
 
Styrevedtak: 
Styret besluttet å utsette denne saken. Styret ønsker bedre opplysninger om fremtidig drift 
samtidig som de ønsket å få informasjon etter behandling i Innovasjon Norge. 

 
Sak13/ 2011. Søknad fra Midt-Telemark rådet 
Midt-Telemark rådet søker om støtte årlig driftstilskudd på linje med støtte til 
kraftkommunene. 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Midt-Telemarkrådet om støtte til direkte 
næringsarbeid. 
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Sak14/ 2011. Søknad fra Foyn Forlag 
Foyn Forlag søker om støtte til å utgi bind V av Norske gardsbruk, telemarksbøkene 
 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Foyn Forlag om støtte til å utgi dette bokverket. 

Sak15/ 2011. Søknad fra Dyrskun arrangement 
Dyrskun Arrangement søker om støtte til forprosjekt for bevaring av Telemarks kyra. 
 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Dyrskun Arrangement om støtte til dette 
forprosjektet. 

Sak16/ 2011. Søknad om støtte til å utgi Telemarks historie 
Det arbeides med å utgi egen bokserie om Telemarks historie, arbeidet blir koordinert og 
ledet fra Høgskolen i Telemark. 
 

Styrevedtak: 
Styret vedtar å bevilge inntil kr 5.000.000,- til dette prosjektet, fordelt over årene 2011,2012 
og 2013. 

Styret forutsetter at prosjektet skaffer rest finansiering gjennom andre kanaler. 

Sak17/ 2011. Søknad om støtte til kunstinstallasjon ”Utkikkstårn Seljord 
Seljord Kommune skal bygge et utkikkstårn på Bjørgeøyene i Seljord. Utkikkstårnet er en 
del av stedsutviklingsprosjektet ”Seljord og Sogene” som har som hovedmål å øke 
attraksjonskraften samt bygge omdømme. 
 

Styrevedtak: 
Styret vedtar å bevilge kr 900.000,- til dette prosjektet. 

Sak18/ 2011 Styrehonorar 
I henhold til vedtekter for TUF $ 6 Utgifter til administrasjon m.v. er det fastsatt at ” 
Fondsstyret fastsetter godtgjørelsen til styreleder og det arbeidet som for øvrig er 
nødvendig”. 

Styrevedtak: 
Styrearbeidet i Telemark Utviklingsfond skal honoreres i samsvar med forslag under pkt 
12.2. som er i samsvar med styrehonorarer for TFK Eiendom. Endringer i satsene skal skje 
når satsene i TFK Eiendom endres. 

Utbetaling i to rater 
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Sak19/ 2011 Saker under bearbeidelse 
Det er fem saker som er meldt inn til TUF, disse kom inn for sent med tanke på en 
fornuftig saksbehandling. 

Styrevedtak: 
Styret tar denne informasjonen til orientering. De enkelte saker blir lagt frem til 
styrebehandling fortløpende på de ordinære styremøtene. 

 
 
Skien den 26.08.2011 
 
 
Gunn Marit Helgesen           Thorleif Vikre            Lars Bjaadal 
Styrets leder 
 
 
 
Jørund A. Ruud                     Olav Urbø                          Terje Bakka 
        Sekretær 
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