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Protokoll fra styremøte nr. 4-2022 i Telemark Utviklingsfond.  

Dato: 24. juni 2022.      

Sted: Teams  

Deltagere: Gunn Marit Helgesen, Thorleif Vikre, Irene B Haukedal, Jarand Felland 

Meldt forfall: Terje Riis-Johansen 

 

Fra Adm.: Audun Mogen 

  

Styremøte ble satt kl. 08.30 og ble gjennomført på Teams. 

Vara for styreleder ble forsøkt hentet til møte 30. min før møtestart, vi oppnådde ikke 

kontakt. 

Gunn Marit Helgesen ledet møte i styreleders fravær. 

 

Saker til behandling på styremøte 24. juni 2022. 

1. Sak nr. 18/2022 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

1.1. Vedtak i styret 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

2. Sak nr. 19/2022 Protokoll fra styremøte nr. 3 i 2022 

2.1. Vedtak i styret 
Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoll fra styremøte nr. 3 i 2022 og den 

godkjennes. 

 

3. SAK nr. 20/2022 Revidert budsjett Telemark Utviklingsfond 2022..  

3.1. Vedtak i styret 
Styret tar fremlagt revidert budsjett for Telemark Utviklingsfond 2022 til etterretning. 
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4. SAK nr. 21/2022 Det gule huset i Kragerø – Interaktivt matverksted.  
Thorleif Vikre reiste spørsmål om sin habilitet i denne saken. Styret fant han habil. 

4.1. Vedtak i styret 
Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bevilge 200.000, - kr. i tilskudd til Det gule huset i Kragerø 

AS for etableringen av et interaktivt matverksted. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og 

gjennomføres i henhold til aktiviteter og kostnader slik som beskrevet i søknaden.   

 

5. SAK nr. 22/2022 2 CEMIT Digital- søknad om støtte til utvikling av 

software for prediktivt vedlikehold av tog og jernbane. 

5.1. Vedtak i styret 
Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å bevilge 1,5 million NOK i støtte til CEMIT Digital AS til 

utvikling av software til fremtidens løsninger for predektiv drift- og vedlikehold av tog- og 

jernbaneinfrastruktur. Støtten gis som bagatellmessig støtte, det forutsette og at prosjektet 

gjennomføres og fullfinansiert slik det kommer frem av søknaden. 

 

6. SAK nr. 23/2022 Nissedal Kommune – Berekraftig verdiskaping 

basert på industriarv og naturgitte ressurser-regionens første 

klatrehall. 

6.1. Vedtak i styret 

Styret vedtar å avslå søknaden fra Nissedal kommune da prosjektet ikke er innenfor Telemark 

Utviklingsfond sin strategi og fondets satsingsområder. 
 

7. SAK nr. 24/2022 Betula Energy-Søknad om utsettelse av frist. 

7.1. Vedtak i styret 
Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å utsette fristen for innfrielse av lån gitt til Betula Energy i 

henhold til pkt. 3. i vilkårene satt i gjeldsbrev datert 23 mai 2017, fristen utsettes fra 01.06 2022 til 

31.12.2024 slik de har søkt om. Vedtaket i sak 21/2021 om å omgjøre lånet til tilskudd blir 

opprettholdt i sin helhet. 
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8. SAK nr. 25/2022 Neste styremøte 

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

 

 

Skien 24.06.2022 

Protokoll signeres med elektronisk signatur. 

  
 

Gunn Marit Helgesen 

 
 

Thorleif Vikre 
   
   
 

Irene B Haukedal 

 

Jarand Felland 

 

Audun Mogen  
Daglig leder 

   
   
   


