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Protokoll fra styremøte nr. 4-2018 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 14.november 2018.      

Sted: Styremøte ble avholdt via mail avstemming 
Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Eva Markset Lia, Erik Skjervagen, 
Gunn Marit Helgesen, Terje Riis Johansen, Terje Bakka, Sekretær. 

Saker til behandling på styremøte 14. november 2018.  
Sak 24/2018 Midler til disposisjon for 2018 

Daglig leder la frem informasjon om at det vil bli økte overføringer fra 
Konsesjonskraft. Estimat for overføring for 2018 er 41,8 MNOK. 

Styrevedtak: 
Styret tar den økonomiske oversikten som informasjon. 

Sak 25 /2018 Søknad fra Visit Telemark om markedstilskudd 

Visit Telemark søker TUF om 1 MNOK til diverse markedstiltak for sommer og 
vinter Telemark. 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å bevilger 1 MNOK til Visit Telemark. Midlene skal 
brukes til felles profilering av Telemark. Det er en forutsetning at beløpet deles 
mellom profilering av Vinter og profilering av sommer. 

Sak 26//2018 Revidert budsjett 2018 

Daglig leder la frem utkast til revidert budsjett 2018. Det reviderte budsjettet 
viser et netto driftsresultat på kr 16.251.714,-. Det foreslås at netto driftsresultat 
overføres til disposisjonsfondet. 

Styret har fått seg forelagt revidert budsjett ned på kontonivå. 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre godkjente det fremlagte justerte budsjettet som viser et 
Netto driftsresultat på kr 16.251.714,-. Det vedtas at resultatet overføres til 
disposisjonsfondet. Styret har mottatt budsjett ned på kontonivå. 

Det positive investeringsregnskapet på kr 1.600.000,- overføres til fond. 
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Sak 27/2018 Budsjett for 2019 

Daglig leder la frem utkast til budsjett 2019. Budsjettet viser et netto 
driftsresultat på kr 10.888.000,-. Det foreslås at netto driftsresultat overføres til 
disposisjonsfondet. 

Styret har fått seg forelagt revidert budsjett ned på kontonivå. 

Styrevedtak: 
Styret vedtok enstemmig det fremlagte utkastet til budsjett 2018 som viser et 
netto driftsresultat på kr 10.888.000,-. Styret vedtar at dette beløpet avsettes til 
disposisjonsfond. Styret har mottatt budsjett ned på kontonivå-. 

Skien dd.mm.2018 

 

Sven Tore Løkslid             Eva Markset Lia             Erik Skjervagen   
Styrets leder 
 
 
 
 
Gunn Marit Helgesen    Terje Riis Johansen   Terje Bakka  
                                                                                         Sekretær 
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