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Protokoll fra styremøte nr. 3-2022 i Telemark Utviklingsfond.  

Dato: 25. mai 2022.      

Sted: Teams  

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

Irene B Haukedal, Jarand Felland 

Forfall:  

 

Fra Adm.: Audun Mogen 

  

Styremøte ble satt kl. 14.15 og ble gjennomført på Teams. 

Før saksbehandling ble Regionalfond Telemark Vestfold presentert av Espen Kjeldsen fra 

Skagerak Capital, en av initiativtakerne til etableringen av fondet. 

 

Saker til behandling på styremøte 25. mai 2022. 

1. Sak nr 10/2022 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

1.1. Vedtak i styret 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

2. Sak nr 11/2022 Protokoll fra styremøte nr 2 i 2022 

2.1. Vedtak i styret 
Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 2 i 2022 og den 

godkjennes. 

 

3. SAK nr 12/2022 H2O Solutions søknad om tilskudd til utvikling av 

prototype for bærekraftig rengjøring av drikkevannsreservoarer.  

3.1. Vedtak i styret 
Styret vedtar å bevilge 494.000, - kroner til H2O Solutions.  Det forutsettes at prosjektet 

fullfinansieres og gjennomføres slik det er vist i prosjektsøknaden. 
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4. SAK nr 13/2022 Visit Telemark, søknad om tilskudd til profilering av 

Telemark som reisemål - Sommerkampanje 2022 og 

vinterkampanje 2022 – 2023  

4.1. Vedtak i styret 
Styret vedtar Styret i Telemark Utviklingsfond bevilger 1 million NOK til Visit Telemark for 2022- 2023 

i samsvar med søknad «Profilering av Telemark som reisemål - Sommerkampanje 2022 og 

vinterkampanje 2022-2023». Det forutsettes at markedsføring fordeles som spesifisert i søknad på 

sommer og vinter. I tråd med vedtak i sak 04/2021 vedrørende tilskudd for 2020-2021 til Visit 

Telemark, er dette maksimalt beløp som TUF vil bruke på profilering i 2022-2023. 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 14/2022 Søknad om tilskudd til produkt og næringsutvikling 

i nettverket Telegardar SA sommarsesongen 2022 

5.1. Vedtak i styret 
Styret vedtar å bevilge 243.600, - kroner til Telegardar SA.  Det forutsettes at prosjektet 

fullfinansieres og gjennomføres slik det er vist i prosjektsøknaden. 

 

6. SAK nr 15/2022 Skagerak Maturo Seed AS, proveny fra realisasjoner 

i porteføljen. 
Melding til aksjonærene fra Skagerak Maturo Seed AS. 

I henholdt til aksjonæravtalen skal proveny fra realisasjoner i porteføljen utdeles til aksjonærene, og 

vi kan meddele om at Vibbio har blitt solgt til ON24 som er notert på NYSE. 

Dealen er et salg til MUSD 3 hvorav MUSD 0,5 holdes tilbake for standard garantikatalog i 18 mnd. 

SMS får totalt utbetalt NOK 6 609 494 hvorav vi har fått utbetalt NOK 5 146 249 på closing som nå 

utdeles investorene, mens NOK 1 463 245 kommer til utbetaling om 18 mnd. 

Utbetaling denne transjen vil for TUF utgjøre 59.182,00 kr. 

Meldingen fra Skagerak Maturo Seed i sin helhet ligger vedlagt. 

6.1. Vedtak i styret 
Styret tar informasjonen til orientering. 
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7. SAK nr 16/2022 Telemark Utviklingsfond, investering i Regionalfond 

Telemark Vestfold. 

Irene B Haukedal tok opp sin habilitet i denne saken da LO har observatørstatus i Powered By 

Telemark. Irene ble vurdert som habil. 

7.1. Vedtak i styret 
Styret vedtar å investere 5 MNOK i «Regionalfond Telemark Vestfold», et fond under etablering. 

Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle avtale som fremlegges styreleder for signering.  

Avtalen betinger at aksjonæravtalen kan øremerke midlene som Telemark Utviklingsfond tegner seg 

for til innvesteringer i Telemark. Samtidig settes det betingelser om at Regionalfond Telemark 

Vestfold får kommitert kapital med 100 MNOK i første trasje, slik det fremkommer av tilsendt 

informasjon.   

Telemark Utviklingsfond sine fremtidige investeringer i egenkapital skal i hovedsak henvises til 

Regionalfond Telemark Vestfold. Unntakene er i tilfeller der hvor aksjonæravtalen avklarer en exit. 

 

8. SAK nr 17/2022 Neste styremøte 

8.1. Vedtak i styret 
Det innkalles til neste styremøte ved behov. 

 

 

Skien 25.05.2022 

Protokoll signeres med elektronisk signatur. 

 
 

Terje Riis- Johansen  
Styrets leder 

 
 

Gunn Marit Helgesen 

 
 

Thorleif Vikre 

   
   
 

Irene B Haukedal 

 

Jarand Felland 

 

Audun Mogen  
Daglig leder 

   
   
   


