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Protokoll fra styremøte nr 1-2012  i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 17. Februar  2012.     Kl: 10.00 – 13.00 

Sted: Fylkeshuset  Skien. 
 
Deltagere:  Terje Riis Johansen, Styrets leder, Gunn Marit Helgesen, Lise Wiik, 
Thorleif Vikre, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær. 
 
Lise Wiik sa seg inhabil i behandlingen av sak nr 10, Sak 11 ble behandlet før 
Lise Wiik fratrådte møtet og sak 10 behandlet.       
 
Saker på styremøte 17. februar 2012. 
 
 
Sak 1/ 2011 Referat fra styremøte nr. 7 i 2011 
Styrevedtak: 
Referat fra styremøte nr. 7 i 2011 ble enstemmig godkjent. 

Sak 2/2012 Valg av nestleder til styret 
Det er ikke valgt noen nestleder til styret. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok at det ikke skulle velges noen nestleder, vedtektene tilsier ikke at 
det skal velges en nestleder. 

Sak 3/2012 Foreløpig resultat for 2011 
Endelig fordeling av midler fra Konsesjonskraftstyret vil først foreligge etter at 
strømforbruket i de enkelte kommuner er avklart. Foreløpig er der frie midler på 1,2 
MNOK som kan overføres til 2012. 

Styrevedtak: 
Styret tar det foreløpige regnskapet som informasjon fra daglig leder. 

 
Sak 4/2012 Budsjett for 2012 
En stor del av frie midler for 2012 er allerede disponert gjennom tidligere styrevedtak. Av frie 
midler er det ca. 6,9 MNOK som styret kan disponere innenfor årets ramme.  
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre godkjente det fremlagte budsjettet. 

Bevilgning til Telemark Interkommunale næringsforening holdes tilbake til det er nærmere 
avklart hvordan Telemark vil prioritere sin reiselivssatsing.   
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Sak 5/2012 Søknad ZiFront om støtte på 0,5 MNOK 
ZiFront har utviklet et spesielt rekkverk og søker om støtte for å etablere bedriften i Skien. 
Selskapet søker om tilskudd på 0,5 MNOK. 
 
Styrevedtak: 
ZiFronts søknad om støtte på 0,5 MNOK kan ikke imøtekommes. Dette bør være en 
oppgave for det ordinære virkemiddelapparatet. 

Arne Vinje foreslo at en skulle legge til at søknaden faller utenom fondets virkeområde.  
Dette forslaget ble nedstemt med fire mot en stemme. 

Sak 6/ 2012 Søknad om kr 150.000 til støtte WC i Telemark Rjukan 
Det søkes om kr 150.000,- i støtte til arrangementet. Som motytelse får TUF mulighet til å 
profilere seg på startnr. og stadion. 

Styrevedtak: 
Det bevilges kr 150.000,- i støtte til WC arrangementet i 2012, bevilgningen trekkes fra 
bevilgningen som kan disponeres til mindre tiltak. 
 
Sak 7/ 2012 Søknad om tilskudd 2 MNOK til VM i Wakeboard 
VM i Wakeboard 2014 er tildelt og skala arrangeres ved Norsjø Ferieland. 

 Det søkes om 2 MNOK i støtte til arrangementet. Likelydende søknad er sendt til Telemark 
Fylkeskommune. 

Styrevedtak: 
Styret bevilger totalt 2 MNOK til prosjektet Wakeboard VM 2014 Norsjø. Det er en 
forutsetning at Telemark Region blir presentert i alle fora og kanaler der dette er aktuelt. 
Daglig leder har ansvaret for å følge opp dette. 

Utbetaling over årene 2012,2013 og 2014 i forhold til søknad. 

Styret forventer et stort engasjement fra lokale aktører både offentlige og private i 
Sauherad, når det gjelder den videre finansiering og gjennomføring av VM i Wakeboard. 
 
Sak 8/ 2012 Søknad om 1,8 MNOK til etablering av Øst Telemark 
Næringsforum 
Øst Telemark Næringsforum som er under etablering søker om 1,8 MNOK fordelt over tre år, 
til etablering av foretaket. 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Øst-Telemark Næringsforum. 

Formålet med Næringsforumet faller ikke inn under de oppgaver som fondet skal løse i 
henhold til vedtekter for Telemark Utviklingsfond. 
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Sak 9/ 2012 søknad om støtte 0,5 MNOK fra Det Lille Presseriet AS 
Det Lille Presseriet AS søker om støtte på 0,5 MNOK til etablering og overtakelse av driften 
av Union Brygge etter Mack Bryggeri. 

Bedriften skal videreutvikle driften gjennom en stor satsning på produkter innen frukt og bær. 

Styrevedtak: 
Styret bevilger 0,5 MNOK til Det Lille Presseriet AS. Beløpet bevilges som tilskudd. 

 Styret kan be om tilbakebetaling av tilskuddet dersom husleiegarantien som beskrevet i 
søknaden ikke blir iverksatt. 

Sak 10/ 2012 Søknad fra Telemarksforskning om støtte til Dr.grad prosjekt 
Telemarksforskning søker om støtte på 2,794 MNOK fordelt over fire år. De ønsker at en av 
de ansatte skal gjennomføre et Dr.grad stipendiat. 

Styrevedtak: 
Lise Wiik sa seg inhabil i behandlingen av søknaden og fratrådte styremøte ved behandling 
av denne saken. 

Et enstemmig styre vedtok ikke å imøtekomme denne søknaden da det etter styrets mening 
ikke faller inn under fondets formål. 

Styret gir honnør til Telemarksforskning for det arbeidet de utfører. 

Sak 11/ 2012 Søknad fra Høydalsmo IL tilskudd 0,55 MNOK 
Høydalsmo IL vil oppgradere skistadion i Høydalsmo, hovedposten er innkjøp av ny 
prepareringsmaskin. 
 
Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden. Styret ser ikke at dette faller inn under de 
tiltak styret kan støtte i forhold til formålet med fondet. 

Neste styremøte 
Innkalling til neste styremøte ved behov. 

 
Skien den dd.mm.2012 
 
 
Terje Riis Johansen  Gunn Marit Helgesen            Lise Wiik 
Styrets leder 
 
 
 
Thorleif Vikre                     Arne Vinje                               Terje Bakka 
        Sekretær 
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