TELEMARK UTVIKLINGSFOND
TUF
________________________________________________________
Protokoll fra styremøte nr. 1-2020 i Telemark Utviklingsfond.
Dato: 19. mars 2021.
Sted: Teams
Deltagere: Terje Riis-Johansen (Styreleder), Gunn Marit Helgesen, Torleif Vikre,
Jarand Felland, Irene B Haukedal, Audun Mogen, Anette Norborg
Styremøte ble satt kl. 0900 og ble gjennomført på Teams.

Saker til behandling på styremøte 19. mars 2021.

1. Sak nr 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
1.1.

Vedtak i styret

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

2. Sak nr 2/2021 Protokoll fra styremøte 7 2020
2.1.

Vedtak i styret

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 7 i 2020 og den
ble godkjent.

3. SAK nr 3/2021 Pure Blue of Norway AS, søknad om tilskudd til
prosjekt for vann på miljøvennlig kartong
3.1.

Vedtak i styret

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 1 000 000,- kr. i tilskudd til Pure Blue Norway AS til
investering i Tetra Top Produksjonslinje. Tilsagnet forutsetter at prosjektet blir gjennomført
slik det er framlagt i søknaden og at kostnader og finansiering er i henhold til fremlagte
kostnads- og finansieringsplan.
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4. SAK nr 4/2021 Visit Telemark, søknad om profilering av Telemark
sommer/vinter 2021-2022
4.1.

Vedtak i styret

Et enstemmig styre i Telemark Utviklingsfond vedtok å bevilge 1 million NOK til Visit
Telemark for 2021- 2022 i samsvar med søknad «Profilering av Telemark som reisemål
2021». Det forutsettes at markedsføring fordeles som spesifisert i søknad på sommer og
vinter. I tråd med vedtak i sak 22/2017 vedrørende tilskudd for 2018-2019 til Visit Telemark,
er dette maksimalt beløp som TUF vil bruke på profilering i 2021-2022. Det innebærer at
Visit Telemark må finne plass innenfor sine budsjetter for profileringsplaner eller søknader
som aktører i Telemark ønsker å fremme.

5. SAK nr 5/2021 Juels Skogforvaltning, søknad om tilskudd til utvikling
av Villmarkseventyret
5.1.

Vedtak i styret

Styret vedtok å avslå frå søknaden fra Juels Skogforvaltning da tiltaket det søkes støtte til
ikke er innenfor TUF sine prioriterte satsingsområder, kriterier og deler av prinsippene for
prioritering som kvalifiserer til støtte.

Thorleif Vikre drøftet sin habilitet med styret og han ble vurdert som habil i saken.

6. SAK nr 7/2021 NC- Spectrum, søknad om tilskudd til etablering av
NCS-SIM (øvelsesarena og produksjonsanlegg for test- og
analyseverktøy til cyber og nettverksinfrastruktur)
6.1.

Vedtak i styret

Et enstemmig styret vedtok å bevilge 1 410 000 kr i tilskudd til NC-Spectrum til etablering av
NCS-SIM. Tilsagnet forutsetter at prosjektet blir gjennomført slik det er framlagt i søknaden
og at kostnader og finansiering er i henhold til fremlagte kostnads- og finansieringsplan.
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7. SAK nr 9/2021 Seljord Kommune, søknad om tilskudd til utvikling og
realisering av Norbygdi næringsområde.
7.1.

Vedtak i styret

Styret vedtok mot en stemme å avslå søknaden fra Seljord Kommune da tiltakene det søkes
støtte til i hovedsak vurderes til å være bygging av infrastruktur. Dette er ikke innenfor TUF
sine prioriterte satsingsområder. Prinsippene for prioritering og kriteriene som kvalifiserer til
støtte er heller ikke oppfylt.
Gunn Marit Helgesen foreslo å støtte søknaden med 2,5mill.kr.

8. SAK nr 10/2021 Kelda Dynamics, tilbakekjøp av aksjeposten fra
Telemark Utviklingsfond
8.1.

Vedtak i styret

Styret vedtok å innvilge Kelda Dynamics AS (tidligere Kelda Drilling Controls AS) en avtale om
forkjøpsrett til Telemark Utviklingsfonds 10000 aksjer i Kelda Dynamics AS. Forkjøpsretten er
gyldig i 12 måneder fra vedtakets dato. Prisen på aksjene skal avgjøres på det tidspunktet
kjøpet skal effektueres. Daglig leder får fullmakt til å gjennomføre nødvendige transaksjoner.

Skien 19.03.2021

Terje Riis- Johansen
Styrets leder

Gunn Marit Helgesen

Thorleif Vikre

Irene B Haukedal

Jarand Felland

Audun Mogen
Daglig leder
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