TELEMARK UTVIKLINGSFOND
TUF

________________________________________________________
Protokoll fra styremøte nr. 2-2013 i Telemark Utviklingsfond
Dato: 22. april 2013.
Sted: Fylkeshuset
Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik,
Kristian Espeland, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær.

Saker til behandling på styremøte 22. april 2013.
Sak 2/2013 Referat fra styremøter
Det var referat fra styremøte nr 5 del 1 fra 14 desember, styremøte fra 201.12, nr 5 del 2 avstemming via mail
samt referat fra styremøte nr 1 2013 avstemming via mail.

Styrevedtak:
De utsendte referatene ble godkjent. Thorleif Fluer Vikre hadde innvending mot behandling av styremøte nr 5
i 2012 del 2. Etter Vikres syn burde de ordinære medlemmene deltatt på denne avstemmingen. Kristian
Espeland ga støtte til Vikre i dette.

Sak 3/2013 Notat om statsstøtte.
Daglig leder la frem notat om statsstøtte og rutiner hvordan Telemark Utviklingsfond skal forholde seg til
dette reglementet.

Styrevedtak:
Telemark Utviklingsfond skal bruke dette reglementet ved tildeling av støtte til selskaper. I de tilfeller der
søker kommer inn under reglementet skal søker angi grunnlaget som de søker støtte etter.

Sak 4/2013 Søknad fra Powered by Telemark.
Det er etablert et felles prosjekt i Telemark med utspring fra Rjukan Næringsutvikling om mulige etableringer
av grønne datasentre i Telemark.
Styrevedtak:
Lise Wiik sa seg inhabil i denne saken og forlot møterommet under behandling og avstemming.
Et enstemmig styre bevilget kr 100.000- til dette prosjektet.

Sak 5/2013 Søknad fra Ref Sport AS
Ref Sport utvikler et digitalt rapporteringssystem for lagidretter. De søker om støtte til prosjektet.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre bevilget kr 350.000- til prosjektet. Det er en forutsetning at utvikling videre vil måtte skje
med eksterne midler. Det er lagt til grunn i vedtaket at den skisserte nye egenkapitalen samt støtte fra
Innovasjon Norge blir gjennomført. Bevilgningen skjer med støtte i regelverket om bagatellmessig støtte.
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Sak 6/2013 Søknad fra Scanjet
Scanjet søker om tilskudd til å etablere servicebedrift i Porsgrunn. Bedriften skal yte service i hovedsak på
skipstanker.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok å ikke bevilge noe støtte til etableringen. Etter styrets mening bør finansiering
kunne skje med egne midler.

Sak 7/2013 Søknad fra Langøya hovedgård.
Søker ønsker å tilby egne kurs innen matauk basert på kystens produkter.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok å gi et tilskudd på kr 700.000,- til prosjektet. Det er en forutsetning at den øvrige
finansiering skjer i samsvar med søknaden og at prosjektet gjennomføres som skissert i søknaden.
Bevilgningen skjer i forhold til regel om bagatellmessig støtte.

Sak 8/2013 Kviteseid Næringshage
Næringshagen i Kviteseid har behov for større plass, det er planlagt et større bygg for å dekke behovet.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok å bevilge et tilskudd på kr 1.475.000- i henhold til regelverk om bagatellmessig
støtte.

Sak 9/2013 Fyresdal Næringshage
Fyresdal kommune sammen med andre aktører ønsker å bygge en egen næringshage i Fyresdal basert på
naturbasert kompetanse.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok å bevilge et tilskudd på kr 1.475.000- i henhold til regelverk om bagatellmessig
støtte. Styret la til grunn at aksjonærene ikke skal kunne selge sine aksjer med fortjeneste utover normal
forrentning av innskudd egenkapital. Det er også en forutsetning at det er en rimelig utbyttepolitikk i
selskapet.

Sak 10/2013 Søknad fra Telemarksrøye as
Det er planlagt oppdrettsanlegg i Fyresdal for å drive oppdrett av røye. De søker om tilskudd til dette.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok å yte tilskudd til prosjektet med kr 2.400.000,-. Det er en
forutsetning at det skaffes tilveie tilstrekkelig med egenkapital, slik at prosjektet kan
gjennomføres basert på gjeldende finansieringsplan.

Sak 11/2013 Søknad fra Telemark Offshore
Telemark Offshore ønsker å gjennomføre et prosjekt over tre år for å øke andelen av offshoreproduksjon i
Telemark.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre bevilget kr 1.000.000- som et engangsbeløp til prosjektet. Bevilgningen skjer etter
regelverk om bagatellmessig støtte. Det er Telemark Offshore som er ansvarlig for at den totale støtten de har
mottatt i offentlig støtte over en tre års periode ikke overstiger rammen på 200.000€.
Det forventes at de andre finansierende bidrar til at prosjektet kan gjennomføres.
Det vil være mulig å søke om ytterligere støtte høsten 2014. Da må imidlertid søker vise at medlemmene har
vilje til å kompensere for redusert offentlig støtte med tilsvarende økning av egenfinansieringen.
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Sak 12/2013 Søknad fra Dyrskun arrangement
Det er planlagt eget vinterarrangement i Seljord. Dyrskun arrangement søker om støtte til planlegging og
gjennomføringen av dette.

Styrevedtak:
Kristian Espeland sa seg inhabil i behandlingen av søknaden, han forlot møte før behandling av søknaden.
Et enstemmig styre vedtok at de ikke ville støtte prosjektet med tilskudd. Etter styrets syn bør dette være en del
av den normale driften og utviklingen av foretaket.

Sak 13/2013 Telemark Interkommunale Næringsfond
Det har i den siste tiden vært en del uklarheter omkring deltagelse fra kommuner i TIN. Telemark
Utviklingsfond yter den fylkeskommunale støtten til TIN.

Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok å yte støtte som tidligere fastsatt. Dersom Telemark Fylkeskommune vedtar at TIN
skal opprettholdes så skal Telemark Utviklingsfond fortsette med å støtte TIN til og med 2015.

Skien den dd.mm.2013

Terje Riis Johansen
Styrets leder

Lise Wiik

Thorleif Fluer Vikre

Arne Vinje
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