TELEMARK UTVIKLINGSFOND
TUF
________________________________________________________
Protokoll fra styremøte nr. 3-2016 i Telemark Utviklingsfond
Dato: 02.mai 2016.
Sted: Fylkeshuset
Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Terje Riis Johansen, Eva Markset
Lia, Erik Skjervagen, Gunn Marit Helgesen, Terje Bakka, Sekretær.
Styremøte var satt kl 10.00.

Saker til behandling på styremøte 02. mai 2016.
Sak 13/2016 Referat fra styremøte nr 1 og 2 i 2016
Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer
Styrevedtak:
Referat fra styremøte nr 1 og 2 i 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 14/2016 Brev fra fylkesrådmannen
Fylkesrådmannen ønsker en avklaring på om det kan forventes faste tilskudd fremover som
tidligere, eller ikke. Videre om TFK er søkeberettiget til prosjektstøtte.
Styrevedtak:
Styret opprettholder sitt vedtak i sak 30/2015 fattet på styremøte den 15.12.2015.
Med usikkerhet i å beregne overskudd fra Konsesjonskraft for fremtiden, finner ikke styret
det forsvarlig å vedta faste årlige forpliktelser i årene som kommer. Styret vil imidlertid
vurdere dette fortløpende fra år til år. Styret vil hvert år behandle eventuelle støtte til
fylkeskommunen til dekning av faste driftskostnader. Styret ber om at fylkeskommunen
sender søknader i god tid før budsjettarbeid i TFK de enkelte år.
Telemark Fylkeskommune er søkeberettiget for prosjektstøtte på lik linje med andre aktører
i Telemark.
Søknader fra Telemark Fylkeskommune vil bli vurdert på lik linje som andre søknader som
TUF får.
Styret ber daglig leder om å vurdere forskjellige alternativer for mulig fast støtte til diverse
driftsoppgaver som fylkeskommunen er pliktige til å gjennomføre.
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Sak 15 /2016 Tilsagnsbrev til BioGren
Styrets leder hadde behov for å diskutere dette i styret.
Styrevedtak:
Styret tar daglig leders orientering til etterretning.

Sak 16//2016 Konkurs i Kongsberg Cable AS
Daglig leder orienterte om konkurs i Kongsberg Cable AS og mulighet for at TUF ville bli
påført et tap på 1,5 MNOK
Styrevedtak:
Styret ber daglig leder forfølge denne saken og sammen med andre kreditorer gjøre alle
anstrengelser for at vårt utbetalte lån på 1,5 MNOK blir betalt tilbake.
Dette innebærer også nødvendige juridiske tiltak mot selskapet og styret.

Sak 17/2016 Søknad fra Team Telemark
Team Telemark søker om tilskudd eller garanti på 2,5 MNOK for å etablere et
langrennslag under navnet Team Telemark.
Styrevedtak:
Styret tar daglig leders orientering som informasjon. Styret ber daglig leder komme tilbake
med en ny sak, dersom søknaden er tilfredsstillende. Styret kan ikke imøtekomme
søknaden slik den foreligger.

Skien dd.mm.2016

Sven Tore Løkslid
Styrets leder

Eva Markset Lia
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