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Protokoll fra styremøte nr. 4-2021 i Telemark Utviklingsfond.  

Dato: 15. september 2021.      

Sted: Teams  

Deltagere: Terje Riis-Johansen (Styreleder), Gunn Marit Helgesen, Thorleif Vikre,  

Jarand Felland, Truls Vasvik (vara for Irene B Haukedal), Audun Mogen, Anette Norborg 

Styremøte ble satt kl. 1400 og ble gjennomført på Teams. 

 

Saker til behandling på styremøte 15. september 2021. 

 

1. Sak nr. 23/2021 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

 

1.1. Vedtak i styret 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 

2. Sak nr. 24/2021 Protokoll fra styremøte nr. 3 i 2021 

 

2.1. Vedtak i styret 
Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 3 i 2021 og den ble 

godkjent. 

 

3. SAK nr. 25/2021 Revidert budsjett 2021 Telemark Utviklingsfond 

  

3.1. Vedtak i styret 
1. Styret vedtar fremlagt revidert budsjett for 2021 slik det er fremlagt i denne saken. 

2. Styret vedtar som vist i revidert budsjett for 2021 en inndekning av udekket investering gjort 

i 2020 i sak 41/2020, kjøp av aksjer i Sustaintech AS med kr.294.029,-. Inndekningen skjer ved 

bruk av avsetninger til og fra investeringsregnskapet. 
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4. SAK nr. 26/2021 Rare Earths Norway AS søknad om tilskudd til 

etablering av en bærekraftig metode for fremstilling av 

mineralkonsentrat.  

 
Jarand Felland tok opp sin habilitet og ble vurdert inhabil i saken. 
 

4.1. Vedtak i styret 
Et enstemmig styre vedtar å bevilge 1 000 000,- kr i tilskudd til Rare Earths Norway til etablering av 

en bærekraftig metode for fremstilling av mineralkonsentrat fra Fensfeltet i Nome kommune. Det 

forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert i henhold til kostnadsplan. 

 

5. SAK nr. 27/2021 Green Ammo AS, søknad om tilskudd til etablering 

av produksjon av system for elektronisk løsammunisjon. 

 

5.1. Vedtak i styret 
Et enstemmig styre vedtar å bevilge 1 000 000,- kr i tilskudd til Green Ammo til etablering av 

produksjon og industrialisering av system for elektronisk løsammunisjon, E-blanks. Tilsagnet rettes til 

produksjonsforberedelsene av dette prosjektet, og det forutsettes at de blir gjennomført slik det er 

beskrevet i søknaden, og at kostnader til denne prosessen er i henhold til kostnader vist i søknad og 

vedlagt fremdrift, aktivitets og kostnadsplan. Det forutsettes videre at prosjektet blir fullfinansiert.   

 

6. SAK nr. 28/2021 Tillegg til låneavtale mellom Nordic Electrofuels, 

(tidligere Nordic Blue Crude), og Telemark Utviklingsfond. 
 

6.1. Vedtak i styret 
Et enstemmig styre godkjenner fremlagt tilleggsavtale til låneavtalen mellom Nordic Electrofuels og 

Telemark Utviklingsfond. Styret gir daglig leder fullmakt til å signere avtalen. 

 

7. SAK nr 29/2021 Neste styremøte 

 

7.1. Vedtak i styret 
Det innkalles til neste styremøte ved behov. 
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Skien 15.09.2021 

Protokoll godkjent pr. e-post 

 
 

Terje Riis- Johansen  
Styrets leder 

 
 

Gunn Marit Helgesen 

 
 

Thorleif Vikre 

   
   
 

Truls Vasvik  

 

Jarand Felland 

 

Audun Mogen  
  Daglig leder 
   
   


