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Protokoll fra styremøte nr. 4-2014 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 13. mai 2014.      

Sted: Kragerø  
 

Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, 
Gunn Marit Helgesen, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær. 

 

Kragerø Kommune hadde invitert Telemark Utviklingsfond til å holde sitt 
styremøte i Kragerø. 

I forkant av styremøte orienterte kommunen sammen med mulige 
etablerere om prosjektet Kragerø Subsea Park. 

  

Saker til behandling på styremøte 13. mai 2014. 
 

Sak 10/2014 Referat fra styremøte nr 1,2 og 3 i 2014 

Utkast til referater er tidligere utsendt til styrets medlemmer 

Styrevedtak: 

Referat fra styremøte nr 1,2 og 3 i 2014 ble enstemmig godkjent.  

Sak 11/2014 Søknad fra Kongsberg Cable 

Kongsberg Cable søker om et lån 2 MNOK for å etablere en produskjsonslinje for JW-
kabler. Bedriften skal etableres på Notodden. 

Styret utsatte endelig behandling av søknaden. Styret ser positivt på etableringen og ønsker 
å behandle saken så snart som mulig. 

Styret ønsket mere opplysninger spesielt om finansieringen og mere informasjon om 
fordeling av IFU prosjektet og investering av etableringen. Etter styrets syn kom ikke dette 
tilstrekkelig frem i søknaden. 

Daglig leder må skaffe denne dokumentasjon, saken kan behandles etter at ny informasjon 
er gitt. 
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Sak 12 /2014 Søknad fra Telemarkskanalen 

Telemarkskanalen FK søker om 1 MNOK i ekstraordinært støtte for å dekke opp 
merkostnader ved vedlikehold og bortfall av inntekter fra TIN: 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å ikke innvilge ekstra støtte til Telemarkskanalen FK. 

Sak 13/2014 Søknad om støtte til Telemark Trade Office, Minot 

Det søkes om støtte over to år for å etablere Telemark Trade Office i Minot 

Styrevedtak: 
Styret vedtok mot to stemmer å ikke gi tilskudd til Telemark Trade Office, Minot. TerjeRiis-
Johansen og Lise Wiik stemte for å gi det omsøkte beløp som tilskudd. 

Sak 14/2014 Søknad fra Landslaget for Telemarksfe 

Landslaget for Telemarksfe søker om kr 375.000- i støtte til prosjekt for å bevare rasen.  

Terje Riis-Johansen sa seg inhabil under behandlingen av saken og forlot lokalet under 
behandlingen 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å ikke yte støtte til prosjektet. 

Styret ser ikke at dette faller inn under de vedtektene som fondet skal bevilge støtte til. 

Sak 15/2014 Søknad fra Kragerø Subsea Park 

Kragerø Kommune søker om 4 MNOK til grunnlagsinvesteringer i forbindelse med 
etablering av Kragerø Subsea park.  

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre bevilget 2,5MNOK til etablering av Kragerø Subsea  
 
Sak 16/2014 Søknad frå Vest Telemark museum 

Vest Telemark museum vil bygge en Telemarskanal i miniatyr og søker om støtte på kr 
534.000,-. 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å yte kr 534.000,- som tilskudd til prosjektet. Daglig leder må 
undersøke at dette ikke kommer i strid med statsstøttereglementet. 
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Sak 17/2014 Søknad fra Fjellvåken 

Fjellvåken søker om støtte på kr 250.000,- til oppussing av båten. 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å yte tilskudd med kr 250.000,-. 

Sak 18/2014 Søknad fra Nuclear Protection Production 

Nuclear Protection Production søker om kr 500.000,- I støtte for å arbeide med 
godkjenninger for produktet I USA 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å ikke yte tilskudd i denne fasen av prosjektet. Styret ser positivt 
på etableringen og ønsker selskapet velkommen tilbake som søker etter at prosjektet er 
klarere beskrevet. 

Sak 19/2014 Søknad fra Søve VGS 

Søve VGS søker om kr 500.000,- i tilskudd for å starte opp fagskoletilbud innen sauehold 
og foredling av naturbaserte råvarer. 

Styrevedtak: 
Styret bevilget kr 500.000,- til oppstart av fagskole innen sauehold og naturbaserte råvarer. 
Vedtaket ble fatte med tre stemmer for og to imot. Gunn-Marit Helgesen og Thorleif Fluer 
Vikre stemte mot. 

Sak 20/2014 Informasjon øm mulige søknader 

Daglig leder informerte om mulige søknader som kan komme. 

Styrevedtak: 
Styret ønsket ikke noe detaljert informasjon om aktuelle saker. 

Neste styremøte: 
Innkalles ved behov. 
  
Skien den 22.09.2014 

 

Terje Riis Johansen    Lise Wiik   Gunn Marit Helgesen 

Styrets leder 

 

Thorleif Fluer Vikre                  Arne Vinje                               Terje Bakka  
           Sekretær 
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