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Protokoll fra styremøte nr 5 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 26. August  2011.     Kl: 10.00 – 12.30 

Sted: Fylkeshuset  Skien. 
 
Deltagere:    Gunn Marit Helgesen, Styrets leder, Lars Bjaadal,  
                     Jørund A.Ruud, Olav Urbø, Terje Bakka, Sekretær             
Forfall: Thorleif Vikre 
 
Saker på styremøte 26. august 2011. 
 
Sak 20/ 2011 Godkjenning og signering av tidligere vedtak 

 
Styrevedtak: 
Referat fra styremøte 26.45.2011 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 21/ 2011 Markedsføring av Telemark 
For å imøtekomme ønske om at Telemark som fylke skulle bli tilstrekkelig finansiert vedtok 
Fylkestinget  at TUF skulle være med på å finansiere markedsføringen av Telemark med 
totalt 2 MNOK. 
 
Styrevedtak: 
Styret vedtok enstemmig at 2 MNOK  bevilges til Hovedutvalget for næring og det gode 
bosted i samsvar med forutsetninger fattet i vedtak i Telemark fylkesting. Styret forutsetter 
da at aktører i Telemark søker hovedutvalget for næring om markedsføringsstøtte for 2011. 
 
Styret presiserer at dette er en bevilgning som gjelder for 2011. 
 
Sak 22/ 2011. Folkestadbyen i Fyresdal 
Fyresdal kommune søkte TUF om 1,5 MNOK  til bolystprosjektet Folkestadbyen. 
 
Styrevedtak: 
Styret avslår søknaden om bevilgninger til dette prosjektet. Søknader om tildeling av disse 
midler bør stiles til det ordinære virkemiddelapparatet i Telemark fylkeskommune. Dette vil 
sikre en helhetlig behandling av tilsvarende saker. 
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Sak 23/ 2011. Søknad fra Telemarksreiser 
Telemarksreiser søker TUF om 2 MNOK til markedsføring av Telemark for 2011 og 2012. 
 
Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden. Styret anbefaler Telemarksreiser om å søke 
direkte til Telemark fylkeskommune v/hovedutvalget for næring , som har fått tilført                 
2 MNOK i frie midler til markedsføring av Telemark. Jfr. TUF-sak 21/2011. 
 
Sak 24/ 2011. Søknad fra Telemark Museum 
Telemark Museum søker om årlig støtte med kr 500.000,- i fem år. Hovedmålet med 
søknaden er å sikre en god profilering for museet. 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden, da dette prosjektet ikke er i samsvar med 
hovedformålet til Telemark utviklingsfond. 

Sak 25/ 2011. Søknad fra Sogelandet 
Søknaden gjelder videreføring av et tidligere finansiert prosjekt. Ønsker å videreføre dette 
med bl.a. å ansette en stipendiat 
 
Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden, da dette prosjektet ikke er i samsvar med 
hovedformålet til Telemark utviklingsfond. 

Sak 26/ 2011. Søknad fra Vest Telemark Museum 
Vest Telemark Museum søker om støtte på kr 1.500.000,-  til delvis finansiering av 
overskridelser ved utbygging av museet. 

Styrevedtak: 
Styret bevilger kr 750.000,- til Vest Telemark Museum for å dekke opp deler av 
overskridelsen i byggeprosjektet. 

Sak27/ 2011. Søknad fra Søftestad Gruver 
Søftestad gruver søker om kr 210.000- til prosjektet. Prosjektet er delvis finansiert av 
Telemark fylkeskommune og en av forutsetningene var at fellesfondet skulle dekke inn 
denne søknaden. 
 
Styrevedtak: 
Styret bevilger kr 210.000- til Søftestad Gruver. 
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Sak 28/ 2011. Søknad fra Aktiv Lek- Skresosen Eiendom 
Det er søkt om kr 500.000- i støtte til oppstart og produktutvikling. Søknaden ble behandlet 
i siste møte og vedtatt utsatt i påvente av vedtak bl.a. i Innovasjon Norge. Disse spørsmålene 
er nå avklart. 
 

Styrevedtak: 
Styret bevilger kr 500.000 til Aktiv lek, det er en forutsetning at oppstartskostnader og 
finansieringsplan følger den fremlagte planen. 

Sak 29/ 2011. Søknad om støtte Heddal Aktivitetspark 
Heddal Idrettslag har søkt om kr 350.000,- i støtte for å ta opp igjen deler av fotballbanen 
etter bygging av en ny aktivitetspark. Grunnen til søknaden er store naturskader gjennom 
sommeren.  
 
Styrevedtak: 
Styret drøftet først om det var grunn til å stille spørsmål ved habilitet til daglig leder. Daglig 
leder var sentral i dugnadsarbeidet ved bygging av parken, men har ikke styreverv i 
Idrettslaget. Et enstemmig styre konkluderte med at daglig leder var habil og deltok derfor 
på møte når søknaden ble behandlet. 
 
Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 350.000- til aktivitetsparken i Heddal. Styret berømmet 
innsatsen og resultatet av aktivitetsparken.  Styret var av den oppfatning at skaden på 
fotballbanen må sees på som force majeure. Bevilgningen skaper dermed ikke presedens. 
 
Sak30/ 2011. Informasjon til styret 
Daglig leder har i ansvar med fullmakt fra styret bevilget kr 45.000,- til flerbrukshus – 
hvilebu til Svartdal Grendelag. 
 

Styrevedtak: 
Styret anser denne bevilgningen innen de fullmakter som daglig leder har fått. 

Sak31/ 2011 Krossobanen aktivitetssenter 
Tinn Kommune har vedtatt å bygge ut toppstasjonen ved Krossobanen til å bli et komplett 
aktivitetssenter. De søker om medvirkning til finansiering av prosjektet med 4 MNOK 

Styrevedtak: 
Styret er positive til å delta med finansiering av prosjektet.  

Det må arbeides aktivt med å få Telemark Fylkeskommune og andre aktører i å delta med 
finansiering av prosjektet. Styret i TUF mener det må skaffes inntil 4 MNOK til prosjektet i 
tillegg til midlene som hittil er bevilget. 
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Sak 32/ 2011 Neste styremøte 
Ble fastsatt til mandag 12. desember 2011 kl 10.00 på fylkeshuset. 

 
Skien den dd.mm8.2011 
 
 
Gunn Marit Helgesen                                               Lars Bjaadal 
Styrets leder 
 
 
 
Jørund A. Ruud                     Olav Urbø                          Terje Bakka 
        Sekretær 
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