TELEMARK UTVIKLINGSFOND
TUF

________________________________________________________
Protokoll fra styremøte nr. 1-2014 i Telemark Utviklingsfond
Dato: 17. januar 2014.
Sted: Fylkeshuset
Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik,
Gunn Marit Helgesen, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær.

Saker til behandling på styremøte 17. januar 2014.
Sak 1/2014 Referat fra styremøte nr 5 i 2013
Utkast til referater er tidligere utsendt til styrets medlemmer
Styrevedtak:
Referat fra styremøte nr 5 i 2013 ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2014 Søknad fra VRI Telemark
VRI Telemark søker om totalt 6 MNOK i tilskudd til prosjektet VRI-3. Søknaden er
begrunnet med frafall av støtte fra forskningsrådet.
Styrevedtak:
Lise Wiik sa seg inhabil i behandlingen av søknaden og fratrådte under behandlingen.
Gunn Marit Helgesen ba om at styret vurderte hennes habilitet da ho sitter sentralt i VRI
prosjektet. Et samlet styre mente Gunn Marit Helgesen var habil i behandlingen av
søknaden.
Et samlet styre vedtok ikke å innvilge tilskudd til prosjektet, styret var av den oppfatning at
TUF ikke kan erstatte finansiering av prosjekter som mangler annen offentlig støtte.

Sak 3 /2014 Søknad fra Trainee Telemark
Trainee Telemark søker om kr 500.000,- til prosjektet.
Styrevedtak:
Et samlet styre vedtok å ikke imøtekomme søknaden om støtte til prosjektet Trainee
Telemark. Styret viste til behandling av tidligere søknad og hadde samme syn som i sak
26/2013 at dette bør finansieres av initiativtagerne til prosjektet.
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Sak 4/2014 Søknad fra Grenland Energy
Grenland Energy søker om støtte på kr 150.000,- for å kunne delta på messe.
Styrevedtak:
Et samlet styre vedtok ikke å imøtekomme søknaden om støtte.

Sak 5/2014 Søknad fra Skien Kommune
Skien Kommune søker om kr 350.000,- til å realisere takprosjekt som en del av byfornyelse
prosjektet.
Styrevedtak:
Et samlet styre vedtok ikke å imøtekomme søknaden om støtte.

Sak 6/2014 Søknad fra Sagene Tre AS
Sagene Tre AS søker om kr 800.000,- i støtte til forprosjekt for å etablere bioenergi klynge.
Styrevedtak:
Et enstemmig styre stemte for at det ikke skulle bevilges støtte til forprosjektet.
Dette er et innovasjonsprosjekt som i tilfelle bør støttes av Innovasjon Norge som sammen
med søker bør finansiere prosjektet.
Et samlet styre er positive til etablering av bioenergi bedrifter i Telemark. Styret ønsker at
initiativ til dette kan tas av sterke finansielle aktører. Styret ser frem til det blir tatt initiativ,
slik at det kan være mulig å etablere bioenergi miljøer i Telemark.

Sak 7/2013 Telemarkskanalens Skibsselskap.
Selskapet hadde bedt om avklaring på forståelse av kostnadselementer i innvilget prosjekt
37/2013.
Styrevedtak:
Et enstemmig styre vedtok at de aksepterer at kostnadene i prosjektet reduseres i samsvar
med redusert støtte i forhold til søknaden.
Neste styremøte:
Innkalles ved behov.

Skien den dd.YY.2014

Terje Riis Johansen
Styrets leder

Lise Wiik

Thorleif Fluer Vikre

Arne Vinje
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Gunn Marit Helgesen

Terje Bakka
Sekretær
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