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9ANNONSETELEMARKSAVISA Fredag 31. januar 2020

annonse |Formuesforvaltning

Mange familier i Telemark har opparbeidet seg store verdier i eiendom eller i selskaper de
har utviklet. Hvordan sikrer man at verdiene ikke blir en kilde til konflikt i neste generasjon
og hvilke grep bør man ta dersom arveavgiften kommer tilbake?

Hvem skal overta hytta i Kragerø?
Er det noen som ønsker å overta
familiebedriften eller er det
på tide å finne nye eiere? Skal
investeringsselskapet oppløses
og verdiene deles ut? Det å skape
verdier gir frihet, men det reiser også
en rekke spørsmål.

- Vi merker at mange familier i Telemark
er kommet i en fase der det er en del
viktige beslutninger som må tas. Det
gjelder enten man har høstet resultater
av en god teft for næringseiendom, har
utviklet et verdifullt selskap eller har
hatt økonomisk suksess på andre
områder, sier Trine Bratsberg Larsen,
som leder Formuesforvaltnings kontor
i Skien. Sammen med kollegaene Tom
Eigel Bratsberg Larsen, Marius Jahre
og Knut Bergsvand har hun hjulpet
mange familier i Telemark som ønsker
råd rundt det å ha en formue.

- Det å ha en formue omfatter mer
enn penger som skal forvaltes. Det
inkluderer ofte et kjært barndomshjem,
en hytte med mange gode minner
eller en familiebedrift der det fortsatt
er uklart hvem som skal overta. Det er
viktig å bevare og utvikle verdiene som
er skapt, men vel så viktig å hindre at
verdiene ikke blir en kilde til konflikt

mellom dem som skal overta på sikt,
sier Bratsberg Larsen.

INGEN ER LIKE
Skien-kontoret er et av totalt 17 kontorer
Formuesforvaltning har over hele landet.
God lokalkunnskap og høy kompetanse
på rådgivning rundt det å ha en formue
har gitt resultater. Formuesforvaltning er
Norges største privateide, uavhengige
forvaltnings- og rådgivningsselskap
med over 80 milliarder kroner under
rådgivning og forvaltning.

- Ingen familier og ingen formuer er
like, men vår erfaring er at veldig mange
synes det er verdifullt å få inn
en uavhengig part som kan være med
i samtalene og drive prosessen rundt
et generasjonsskifte fremover. Ved
å tilrettelegge og være en rådgiver
i slike samtaler hjelper vi mange
familier med å få avklart spørsmål
som er utfordrende å snakke om, sier
Bratsberg Larsen og legger til:

- Mange tenker at et generasjonsskifte
kun handler om selve overføringen
av verdier eller styringen av
familiebedriften, men det dreier seg
vel så mye om å inkludere neste
generasjon, det vil si å forberede barna
på den rollen de skal ha i fremtiden.

LEGG EN PLAN
Selv om kundene Bratsberg Larsen
og henne kollegaer møter har ulik
bakgrunn, ønsker de råd rundt mange
av de samme temaene.

– De som har lykkes har ofte lagt en
god strategi for et selskap de har
utviklet. Vårt råd er å tenke likt rundt
formuen, ved å legge en langsiktig
plan. Det bør planlegges for de
utfordringene som vil komme, og
bygge en investeringsportefølje som
gjør at man har trygghet for både
selskapet og familien, sier hun.

KOMMER ARVEAVGIFTEN TILBAKE?
Blir det regjeringsskifte etter
neste stortingsvalg kan arveavgiften
komme tilbake.

- Usikkerheten rundt arveavgiften gjør
at flere nå kommer til oss og ønsker å
komme i gang med generasjonsskifte.
Tilbakemeldingene vi får fra kundene
er at når prosessen er i gang, og uklare
forhold blir avklart, så opplever hele
familien en lettelse, sier Bratsberg Larsen.
Både hun og Tom Eigel Bratsberg Larsen
har jobbet i Formuesforvaltning helt siden
selskapet startet opp i år 2000. I år feirer
de 20 år med rådgivning til formuende
privatpersoner og familier i Telemark.

- En av årsakene til at jeg trives så godt
i Formuesforvaltning er at jeg sammen
med mine dyktige kollegaer får bidra
til å gi kunder et robust rammeverk for
å bevare og utvikle sine formuer over
flere generasjoner.

SOLGT SELSKAPET? HVA NÅ?
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1. Årsmelding 2019 (side 7-11)
    Årsberetning Huskomitéen 20189  
    (side 39)  
 
2. Årsrapport med noter for 2019 (side 17-29)
 
3. Fastsettelse av kontingent for 2021  
    (side 40) 

4. Valg

Årets styre har bestått av:
Styreleder
• Christer L. Sørensen (på valg)  

 
Nestleder:
• Magnus Nilsen (på valg)

Styremedlemmer:
• Marianne Hegna (ikke på valg)
• Hans Rønning (ikke på valg)
• Thomas Ellefsen (ikke på valg)
• Linda Bolsøy Tveitan (på valg)
• Jacob Aasland (på valg)
• Lasse Kittilsen (på valg)
• Lene Syvertsen Olsson (på valg/trukket seg)

Varamedlemmer:
• 1. Lene M Aas Thorstensen (på valg)
• 2. Odd Richard Liland (på valg)

4 a.  Valgkomitéens innstilling til nytt styre:
Styreleder: 
• Christer L. Sørensen, gjenvelges for 1 år

Nestleder: 
• Magnus Nilsen, gjenvelges for 2 år

Styremedlemmer:
• Marianne Hegna, ikke på valg
• Hans Rønning, ikke på valg
• Thomas Ellefsen, ikke på valg
• Linda Bolsøy Tveitan, gjenvelges for 2 år
• Jacob Aasland, gjenvelges for 2 år
• Lene M Aas Thorstensen, velges for 2 år 
• Lasse Kittilsen, gjenvelges for 2 år  

  
Varamedlemmer:
• 1. Odd Richard Liland, gjenvelges for 1 år
• 2. Kristian Norheim, velges for 1 år

4 b. Valgkomité
Årets komité har bestått av:
• Jan Terje Olsen, leder (på valg)
• Tom Eigel Bratsberg Larsen (på valg)
• Hans Johan Dyring (på valg)

Innstilling til ny valgkomité (velges av 
generalforsamlingen): Gjenvalg

4 c. Valg av revisor / revisors godtgjørelse
Valgt revisor er EY v/Fredrik Nygård (på valg)
Styrets innstilling til ny revisor: Gjenvalg

Innkalling til GNFs 133.  
ordinære generalforsamling

Til behandling foreligger

Årets generalforsamling avholdes 9. juni kl. 18.00 på Skagerak Arena, 
der det er plass nok til å overholde gjeldende koronarestriksjoner. 

Av samme årsak avholdes ingen middag og møtet avsluttes direkte etter avholdt 
generalforsamling. Lokalene holdes åpent fra kl.18.00 med møtestart kl. 18:30.
Invitasjon sendes ut separat pr. e-post til alle medlemmer.
Det serveres kaffe/kake - kr. 65. Påmelding: grenlandnf.no 
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Vi forteller det som det er, alltid.

Vi er tilstede på godt og vondt.

Vi er nødvendige.

Vi har en lang historie.

Vi er alltid i nærheten.

Vi er ekte nyheter.

Vi søker sannheten.

Vi er stolte av våre verdier.

Vi er Telemark.

Tom Erik Thorsen
Sjefredaktør
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Året vi har lagt bak oss er andre hele driftsår med en  
felles næringsforening for Grenland. Aktiviteten har vært 
høy og det har vært avholdt medlemsmøter i begge 
byene med rekordstort oppmøte. Foreningen har gjennom 
året også vært involvert i flere saker på næringslivets 
vegne. Disse sakene blir fulgt opp av daglig leder, 
foreningens styre og lokalutvalgene i hver kommune. 

Samarbeid

Grenland Næringsforening samarbeider tett med 
kommunene politisk og administrativt. Foreningen 
samarbeider også tett med Vekst i Grenland, NHO 
Vestfold-Telemark og næringsforeningene i Vestfold.

Samarbeidspartner

Årets hovedsamarbeidspartner er Skagerak Energi. 
Vi vil benytte anledningen til å takke for godt samarbeid 
i året som har gått. Takket være vår hovedsamarbeids-
partner har vi anledning til å invitere til interessante 
medlemsmøter av høy kvalitet.

Medlemsmøter

Medlemsmøtene i Grenland Næringsforening har 
fortsatt å utvikle seg som samlingspunkt for å knytte nye 
samarbeid og kontakter. Vi er en forening med mange 
ulike bransjer representert, og vi bestreber oss på å ha 

aktive engasjerende og informative møtetemaer som 
favner de fleste. Alle nye medlemmer har mulighet 
til å presentere sin bedrift på et medlemsmøte.

Antall deltakere på våre medlemsmøter har 
gjennom 2019 vært fra ca. 60 – 100 stk.

Avholdte møter i 2019

Medlemsmøte/Mangfold - et 
bærekraftig konkurransefortrinn

Årets første medlemsmøte ble 
avholdt på Ælvespeilet med over 70 
deltakere. Møtet kom i stand i hyggelig samarbeid med 
Ingrid Kåss, utviklingssjef i Porsgrunn kommune.

Denne kvelden hadde vi selveste Loveleen Rihel 
Brenna på besøk. Brenna har en forretningsmessig 
tilnærming til alle typer mangfold i et utvidet begrep. I 
sitt foredrag delte hun sin innsikt i hva som skal til for å 
oppnå økt verdiskaping gjennom mangfoldsledelse.

Medlemsmøte/Arenaklyngen-
arenastatus og Lederhelse-
lederansvar

Gledelige nyheter kom til Grenland 
senhøstes 2018 da klyngen Industrial
Green Tech fikk godkjent arenasøknaden og  

Årsmelding 2019
Grenland Næringsforening ble en realitet i september 2017 etter fusjon 
mellom Porsgrunn- og Skien Næringsforening. Foreningen skal ivareta 
næringslivets arbeidsvilkår uavhengig av bedriftenes geografiske 
lokalisering, bransje eller størrelse.

08.01.19

05.02.19



8

02.04.19

07.05.19        

tildelt arenastatus. Magnar Bakke, ICG 
(Industri Cluster Grenland) og Irene Siljan Vestby, Telemark 
Offshore, utdypet hva dette innebærer for vår region.

Den mentale og fysiske helse i samspill med god 
ledelse, er fundamental for å stå godt rustet i en 
hektisk arbeidshverdag. Ken Brekke-Jacobsen fra 
Stamina Helse jobber daglig med å få ledere til å 
investere i sine ansattes helse, slik at vi får flere friske 
folk i sunne, trygge og produktive arbeidsmiljøer. 
Ved å dele sin egen historie, ga han de rundt 70 
frammøtte impulser og innsikt i et viktig tema. 

Medlemsmøte/Bedriftsbesøk til 
Comfort Hotell Porsgrunn

Vi var blant de første besøkende i 
nyåpnede Comfort Hotell Porsgrunn. 
Der fikk vi en varm velkomst av hotelldirektør Teo K. 
Luisa som viste oss rundt i det flotte nye hotellet. Det 
var stor interesse for møtet med over 100 deltakere.

Jernbane var kveldens røde tråd - et viktig tema for 
videre næringsutvikling i Grenlandsregionen.

Vi hadde besøk av seksjonssjef i Jernbane-direktoratet 
Ove Skovdal som orienterte om Jernbaneutvikling i 
Grenland. Videre fortalte kommunalsjef i Porsgrunn 
kommune Øistein Brinck om planer for byutvikling i 
Porsgrunn som ledd i jernbaneutbygging. Skien Kommune 
avsluttet møtet med å presentere en rykende fersk 
status for mulighetsstudiet Togstopp i Skien sentrum.

Medlemsmøte/Hos  
hovedsamarbeidspartner 
Skagerak Energi

GNFS hovedsamarbeidspartner 
Skagerak Energi, åpnet kvelden med foredrag om 
Skagerak som energipartner og Grønn handel.

Deretter satt vi fokus på finansbransjen som de 
seneste årene har opplevd en dramatisk omveltning 
som utfordrer tradisjonell bankvirksomhet med nye 
og innovative tjenester. En av de nye tjenestene er 
lånebasert crowdfunding som de siste årene har hatt en 
sterk vekst og endret hvordan bedrifter finansieres. 

Kveldens hovedforedragsholder var Geir Atle 
Bore, gründer og daglig leder i FundingPartner. 
Han belyste temaet Hva er, og hvilke lånebehov 
dekkes av lånebasert crowdfunding? Det ble 
en lærerik kveld for 80 lydhøre deltakere. 
Nikolai Boye, vikarierende regiondirektør i NHO, 
fortsatte møtet med en orientering om betydningen 
av den kommende fylkessammenslåingen. 
Talenthuset avsluttet kvelden med foredraget 
Hvordan skal vi lykkes med å få alle 16-30-åringer 
til å bidra i arbeidslivet? 

Generalforsamling/konjunkturrapport

Den 132. ordinære generalforsamlingen 
ble avholdt i foreningens lokaler
på Villa Fløyen. Det var 69 deltagere 
 representert, hvorav 43 stemmeberettigede.

Valgene ble som følger:

Styret:
• Styreleder Christer L. Sørensen (gjenvalgt for 1 år)
• Styremedlem Thomas Ellefsen (gjenvalgt for 2 år)
• Styremedlem Marianne Hegna (gjenvalgt for 2 år)
• Styremedlem Hans Rønning (gjenvalgt for 2 år)
• Styremedlem Jacob Aasland (ikke på valg)
• Styremedlem Linda Bolsøy Tveitan (ikke på valg)
• Styremedlem/nestleder Magnus Nilsen  

(ikke på valg)
• Styremedlem Lene Syvertsen Olsson (ikke på valg)
• Styremedlem Lasse Kittilsen (ikke på valg)

Varamedlemmer:
• 1. varamedlem Lene M Aas 

Thorstensen (gjenvalgt for 1 år)
• 2. varamedlem Odd Richard Liland (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité:
• Jan Terje Olsen, leder (gjenvalgt for 1 år)
• Tom Eigel Bratsberg Larsen (gjenvalgt for 1 år)
• Hans Johan Dyring (gjenvalgt for 1 år)

Revisor:
EY v/ Fredrik Nordgård (gjenvalgt) 

Handelsbanken var kveldens møtesponsor. Etter 
avholdt generalforsamling presenterte Senior 
Economist i Handelsbanken Capital Markets Marius 
Gonsholt Hov, vårens ferske konjunkturrapport.

Møtet ble avsluttet med generalforsamlingsmiddag der 
laks og jordbær, tradisjonen tro stod på menyen.

05.03.19
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30.07.19

04.06.19

29.07.19

Medlemsmøte/Sommerfest 

Vi markerte sesongavslutning 
med sommerfest på Villa Fløyen.
Formuesforvaltning stilte nok en gang 
opp som sommerfestens møtesponsor. Denne 
gangen hadde de med seg Knut Forsberg og Mikaela 
Bruhn Aschim fra Blomquist kunsthandel.

De fortalte om spektakulære kunsthandler i foredraget 
Kunstmarkedet - til glede og fortvilelse. Vi fikk 
et innblikk i dagens kunstmarked, både når det 
gjelder auksjoner og kunsthandlere/gallerier.
  
Kvelden ble avsluttet med grilling i hagen.

Møtecup

Grenland Næringsforening og Odds 
Ballklubb gjentok suksessen fra i fjor 
og inviterte næringsdrivende i Telemark 
og medlemmene i GNF, til en lønnsom møtecupdag på 
Quality Hotel Skjærgården i Langesund.

Gå for næringslivet i Grenland!

I samarbeid med NHO Vestfold og 
Telemark ønsket Grenland Næringsforening 
velkommen til Gå for næringslivet. Tema for dagen var 
kommunereform og stortingspolitiker (Vestfoldbenken) 
Erlend Larsen var til stede og delte av sin erfaring. 
Erlend Larsen har tidligere vært ordfører i Stokke 
kommune og ble nominert til årets kommuneprofil 
i 2015 for sin innsats som drivkraft og arkitekt 
bak samtalene som førte til at de tre kommunene 
Stokke, Andebu og Sandefjord ble til én. 

Medlemsmøte/Politisk debatt 

En kort uke før kommunevalget inviterte 
vi Skien og Porsgrunns ordførerkandidater 
i de to største partiene Arbeiderpartiet og Høyre, til 
politisk debatt på høstens første medlemsmøte.
Tom Erik Thorsen, sjefredaktør og administrerende 
direktør i Varden, ledet kveldens debatt som ble 
avholdt i Porsgrunn hos Grenland Næringsforenings  
hovedsamarbeidspartner Skagerak Energi.

Medlemsmøte/Kragerø Resort

Vi flyttet medlemsmøtet ut av 
byen og inviterte, for første gang i 
foreningens historie, til minikonferanse og 
medlemsmøte med overnatting på Kragerø Resort. Der 
hadde vi besøk av Francois Elsafadi med foredraget 
Relasjonens Kraft og førsteamanuensis ved USN 
Handelshøyskolen Birgit Andrine Apenes Solem, med 
foredraget Samarbeidsprosjektet Vivant Digital. 

Det ble 2 hyggelig dager med god tid til nettverksbygging 
og en liten mini møtecup før hjemreise. 

Vi takker medlem og vertskap Kragerø Resort 
for gjestfrihet, morsomme konkurranser - og 
gode og hyggelige måltider!

Medlemsmøte/Henrik Syse

90 spente deltakere møtte opp på 
Skagerak Arena for å høre Henrik Syse i 
velkjent, inspirerende og munter stil. De angret ikke!
Henrik Syse, kjent fra radio og TV, er kåsør, filosof 
og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og 
professor II ved Bjørknes Høyskole. Syse bød på både 
humor og alvor i kveldens hovedforedrag med tema Den 
moderne digitale virkelighet: Hvordan ivaretar vi en god 
etikk og sterke verdier når ting forandrer seg så fort?
Han la særlig vekt på etiske og verdirelaterte 
problemstillinger knyttet til en verden der det 
digitale stadig mer preger vår hverdag.

KPMG var kveldens møtesponsor. De avsluttet møtet 
med et relevant tema sett i lys av denne høstens mange 
hackinghendelser i både privat og offentlig sektor - og som 
har vist hvor sårbart næringslivet kan være ved digitale 
angrep. Foredragene om Cybersikkerhet og En teknologisk 
utvikling og digitalisering som gir mange muligheter, 
men også nye trusler, var tankevekkende og lærerike. 

Medlemsmøte/Lutefiskaften

90 feststemte deltakere i finstasen ble 
tatt imot med fakler på trappen og fyr på 
peisen i vakre Villa Fløyen. Tradisjonen 
tro var lutefisken velsmakende og stemningen god. 
Ved middagen bød Geir Tangen, Tangen Media og 
Event, på hypnotiske sprell. Per Johansen, Villa Mat, 
fikk utdelt velfortjent diplom som nytt æresmedlem.

03.09.19

01-02.10.19

05.11.19

03.12.19
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Skagerak Energi meddelte til stor applaus, at de går for 
et tredje år som foreningens hovedsamarbeidspartner, 
og daglig leder Mette parerte med at det må de gjerne 
fortsette og fortsette og fortsette med å være.  De 
stod også for kveldens underholdning der vi fikk høre 
Stordalen kollektiv – bestående av Sondre Stordalen 
(gitar), André Kassen (saksofon), Jan Olav Renvåg 
(bass) og Stig Sjøstrøm (trommer) – som spille 
tradisjonelle amerikanske julelåter i jazzdrakt. En 
fin avslutning på et innholdsrikt år i foreningen.

Deltakelse diverse næringslivsarenaer:

Daglig leder Mette Sannerholt Andersen har 
deltatt bl.a. på disse møtearenaene:

• Frokostmøte med banksjefene i Grenland, i regi av ViG 
og Innovasjon Norge (jan.) 

• Strategisamling Stat-Næringslivssamarbeidet i Vestfold 
og Telemark 2019 (mars) 

• Næringslivsseminar Skien Kommune (april) 

• Lunsjmøte med utenriksminister Ina Marie 
Eriksen Søreide (sept.) 

• Bypakkekonferansen (okt.) 

• Vekstkonferansen (nov.) 

• Årskonferanse Medbyggerne (nov.)

I oktober deltok styreleder Christer L. Sørensen og 
daglig leder Mette Sannerholt Andersen i 140 års 
jubileumet til Skien Håndverk- og Industriforening. 
Vi gratulerer foreningen med 140 år!

Av sentrale saker foreningen har 
jobbet med i 2019 nevnes bl.a.:

• Høringssaker om større og mindre reguleringssaker, 
bl.a. E18-utbyggingen  

•  Ivaretakelse av næringsinteresser på vegne av 
medlemmer (ad hoc saker) 

•  Videreføring av arbeidet med Skien 2020 

•  Ibsen 2028 - Utvikling av Skien som reisemål 

•  Planlegging og møtegjennomføring i Skien 
Næringsforum i samarbeid med Skien Kommune og 
hovedutvalget for Klima, Miljø, Næring og Friluftsliv. 

•  Deltakelse i Ressursgruppe Næring. 
Ressursgruppas mandat er å sikre næringslivets 
interesser i hovedrevisjonen av Bypakke 
Grenlands handlingsprogram 2019-2025 og i 
en eventuell byvekstavtale mellom Grenland og 
Samferdselsdepartementet og Kommunal og 
moderniserings-departementet 

•  Togstopp i Skien Sentrum 

•  Samarbeid med næringsforeningene i Sandefjord, 
Tønsberg og Larvik 

•  Samarbeid med NHO i relevante saker  for Grenland 

•  Digitaliseringsskolen i samarbeid med USN og 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

•  Utgivelse av Dagens Næringsliv-magasinet Powered by 
Telemark i samarbeid med ViG 

•  Medarrangør Lederforum Grenland
 

Foreningens økonomiske situasjon

Omsetning i 2019 utgjorde kr 2 083 834 som består av 
inntekter fra ordinær foreningsdrift og utleie av Villa Fløyen.
Årsresultatet ble kr 421 899 mot kr 156 665 i 2018.
Avdeling Villa Fløyen hadde et driftsresultat på kr 101 616 
og Avdeling Forening et driftsresultat på kr 282 901.

For øvrig vises til vedlagte årsregnskap. 
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Grenland Næringsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12 4 235 851 3 813 952
Sum opptjent egenkapital 4 235 851 3 813 952

Sum egenkapital 4 235 851 3 813 952

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 11 0 518 090
Sum annen langsiktig gjeld 0 518 090

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 72 823 18 162
Betalbar skatt 7 4 939 6 672
Skyldige offentlige avgifter 3 176 543 187 952
Annen kortsiktig gjeld 10 111 361 104 016
Sum kortsiktig gjeld 365 666 316 802

Sum gjeld 365 666 834 892

Sum egenkapital og gjeld 4 601 517 4 648 844

31. desember 2019
Skien, 31. mars 2020

Thomas Ellefsen Marianne Hegna Karl Magnus Nilsen Hans Abrahamsen Rønning
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Linda Bolsøy Tveitan Christer Lampi Sørensen Jacob Aasland Lasse Kittilsen
styremedlem styreleder styremedlem styremedlem

Lene M Aas Thorstensen Mette Sannerholt Andersen
varemedlem for Lene S. Olsson daglig leder
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Skyldige offentlige avgifter 3 176 543 187 952
Annen kortsiktig gjeld 10 111 361 104 016
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Sum gjeld 365 666 834 892

Sum egenkapital og gjeld 4 601 517 4 648 844

31. desember 2019
Skien, 31. mars 2020

Thomas Ellefsen Marianne Hegna Karl Magnus Nilsen Hans Abrahamsen Rønning
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem
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VAUVERT’S LEGAT
I forbindelse med fusjonen mellom Skien Næringsforening 
og Porsgrunn Næringsforening 1.1.2017 overtok 
Grenland Næringsforening forvaltningen av Vauvert’s 
legat. Vauvert’s legat ble opprettet 23. juli 1909 i henhold 
til gavebrev fra enke Cathrine Vauvert, Porsgrunn. 

Legatet kan tildele midler som stipend til unge studenter 
innen økonomi/administrasjon e.l. fra Porsgrunn. 

Det er ikke utdelt midler fra legatet i 2018 eller 2019. 
Kapitalen i legatet var 31.12.2019 kr 267 960.

KLOSTERØYAFONDET AS 
Grenland Næringsforening overtok i 2015 Klosterøyafondet 
AS. Fondet ble etablert i etterkant av nedleggelsen av 
Union og har hatt som målsetning i størst mulig grad å 
avlaste de lokale virkninger av at Norske Skog Union 
ble nedlagt. Klosterøyafondet AS har fremdeles noen 
ledige midler og vil fortsette arbeidet med å bidra til 
vekst i Grenland gjennom risikolån og egenkapital.  

Styret vil takke våre tillitsvalgte for god innsats 
gjennom året og alle våre medlemmer for god 
oppslutning om foreningens aktiviteter.
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GRENLANDS NÆRINGSLIV 
ER I VEKST.
DET HAR VI SETT LENGE.

Nå er Vestfold og Telemark ett fylke og én 

region. Vi kjenner næringslivet i hele regionen, og 

Grenland er en del av vårt hjemmemarked.

Tenden er et erfarent og høyt spesialisert fagmiljø 

med oppdrag for klienter over hele landet, og 

blant landets største advokatfirmaer utenfor Oslo. 

Våre advokater er bosatt i Vestfold og Telemark  

og liker å møte klienter der de er.
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Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg   |   Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
tendenadvokat.no

Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner som 
leverer smarte løsninger innen ventilasjon,  kulde, byggautomasjon, 

elektro, rør og sikkerhet.  Les mer på: www.gk.no

RørSikkerhetElektroVentilasjonKuldeByggautomasjon

Din totaltekniske
entreprenør og
servicepartner i Grenland

Besøk oss gjerne og slå av en prat eller les mer på www.gk.no

GK hjelper deg både i nye prosjekter og med vedlikehold og drift av dine 
eksisterende tekniske anlegg. Vår lokale kompetanse innen ventilasjon, kulde, 
byggautomasjon og rør sørger for at dine tekniske anlegg fungerer optimalt,  
og vi gir deg gjerne råd om hvordan dine bygg kan fungere enda bedre.

Felles lokasjon nedderst i Kjørbekkdalen, 
midt i hjertet av Grenland - kort vei til kundene!

Porsgrunnsvegen 188, 3735 Skien
Tlf Inneklima: 35 56 05 60
Tlf Rør: 35 51 61 20
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BARE DEN BESTE
ER GOD NOK
Laila M. Håkonsen,  
Stig A. Gåre Andresen,  
Camilla Aaltvedt  
Tommy Westby og  
Mats Iversen 
jobber med rekruttering  
og personalutleie i  
Bemanningsbyraaet

VESTFOLD / TELEMARK

I Bemanningsbyraaet jobber alle våre rådgivere systematisk med å 
kartlegge selskapet, stillingen og rollen som skal fylles. Vi er et av 
Telemarks ledende byråer og benytter DNV GL-godkjente verktøy 
i våre rekrutteringsprosesser. Ring 948 48 000 eller besøk oss på 
bemanningsbyraaet.no for mer informasjon om hvordan din bedrift kan 
få merverdi av å benytte Bemanningsbyraaet.

Bare den beste er god nok.
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Grenland Næringsforening

Resultatregnskap
Note 2019 2018

Driftsinntekter
Salgsinntekt 4, 5 2 083 834 1 775 097

Driftskostnader
Lønnskostnad 2 1 049 805 985 296
Avskrivning 6 21 335 41 924
Annen driftskostnad 2, 5 628 177 601 573
Sum driftskostnader 1 699 317 1 628 793

Driftsresultat 5 384 517 146 304

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 45 724 37 625
Annen finanskostnad 4 718 20 538
Netto finansposter 41 006 17 087

Ordinært resultat før skattekostnad 425 523 163 391

Skattekostnad på ordinært resultat 7 3 624 6 726

Årsresultat 421 899 156 665

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 12 421 899 156 665
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Grenland Næringsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, 11 964 250 964 250
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 121 056 70 391
Sum varige driftsmidler 1 085 306 1 034 641

Sum anleggsmidler 1 085 306 1 034 641

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 126 900 90 150
Andre fordringer 9 58 552 37 057
Sum fordringer 185 452 127 207

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 3 330 759 3 486 996

Sum omløpsmidler 3 516 211 3 614 203

Sum eiendeler 4 601 517 4 648 844
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Grenland Næringsforening

Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 12 4 235 851 3 813 952
Sum opptjent egenkapital 4 235 851 3 813 952

Sum egenkapital 4 235 851 3 813 952

Gjeld
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Kortsiktig gjeld
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Betalbar skatt 7 4 939 6 672
Skyldige offentlige avgifter 3 176 543 187 952
Annen kortsiktig gjeld 10 111 361 104 016
Sum kortsiktig gjeld 365 666 316 802

Sum gjeld 365 666 834 892

Sum egenkapital og gjeld 4 601 517 4 648 844

31. desember 2019
Skien, 31. mars 2020

Thomas Ellefsen Marianne Hegna Karl Magnus Nilsen Hans Abrahamsen Rønning
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Linda Bolsøy Tveitan Christer Lampi Sørensen Jacob Aasland Lasse Kittilsen
styremedlem styreleder styremedlem styremedlem

Lene M Aas Thorstensen Mette Sannerholt Andersen
varemedlem for Lene S. Olsson daglig leder
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Datterselskap/Tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til
virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig
etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til
stede.

Driftsinntekter
Leieinntekter inntektsføres når krav på leievederlag er opptjent. Kontingentinntekter inntektsføres når krav
på kontingent er opptjent. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Utfakturerte felleskostnader inngår
i linjen andre driftskostnader.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Selskapet er skattepliktig for leieinntekter fra fra bygget. Øvrig del av virksomheten anses ikke å være
skattepliktig.

Videre er selskapet formueskattepliktig for nettoverdien av den skattepliktige delen av virksomheten.
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader

Lønninger 853 321 804 312
Arbeidsgiveravgift 129 407 124 546
Pensjonskostnader 54 067 51 572
Andre ytelser 13 011 4 865
Sum 1 049 806 985 295

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1,4 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Lønn Pensjonsutgifter
Andre

godtgjørelser
Daglig leder 704 973 54 067 10 392

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning eller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordning tilfredstiller kravene i denne lov.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

Revisjon (inkl. teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter) 22 800
Andre tjenester 13 150
akonto revisjon 2019 11 600
Sum 47 550

Merverdiavgift  er delvis inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 -  Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør 32 998

Note 4 - Driftsinntekter

Driftsinntekter
Annonser i blad og på nettside 160 845 155 680
Tilskudd/ gaver 270 000 270 000
Kontingenter 1 124 238 853 297
Sponsorsamarbeid 134 000 112 103
Leieinntekter Villa Fløyen 394 751 384 017

2 083 834 1 775 097
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2019

Note 5 - Driftsresultat

2019 2019 2019 2018
Foreningen Villa Fløyen Totalt Totalt

Driftsinntekter 1 689 083 394 751 2 083 834 1 775 097
Lønn, arb g avgift og personalkost -1 013 805 -36 000 -1 049 806 -985 295
Honorarer -62 792 -52 853 -115 645 -67 082
Kostnader lokaler, inkl. leie -75 948 0 -75 948 -38 552
Avskrivninger 0 -21 335 -21 335 -41 924
Rep og vedlikehold -12 447 -106 432 -118 878 -131 775
Møteutgifter -62 661 0 -62 661 -58 972
Kontorkostnader, IT, trykk -123 722 0 -123 722 -118 144
Forsikringer 0 -57 993 -57 993 -55 116
Eiendoms- og tekniske avgifter 0 -17 947 -17 947 -17 932
Øvrige kostnader -17 205 -575 -17 780 -18 216
Profilering, reklame -37 602 0 -37 602 -95 785
Sum driftsresultat 282 901 101 616 384 517 146 304

Note 6 - Varige driftsmidler

Villa Fløyen Statue Inventar Avfallstasjo
n

Sum

Villa Fløyen
Anskaffelseskost 01.01. 964 250 36 164 195 032 0 1 195 446
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 0 72 000 72 000
Anskaffelseskost 31.12. 964 250 36 164 195 032 72 000 1 267 446

Akk.avskrivning 31.12. 0 0 -176 741 -5 400 -182 141
Balanseført pr. 31.12. 964 250 36 164 18 291 66 600 1 085 305

Årets avskrivninger 0 0 15 935 5 400 21 335

Avskrivningsplan Lineær Lineær
Ingen avskr. Ingen avskr. 5 år 10 år
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2019

Note 7 - Skatt

Foreningen er skattepliktig for sin inntekt og formue knyttet til aktiviteten med utleie av Villa Fløyen. Årets
skattekostnad utgjør forventet formueskatt for 2019. Beregnet inntektsskatt for  2019 er kr 0.

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2019 2018

For mye (lite) avsatt tidligere år -1 315 54
Formuesskatt 4 939 6 672
Årets totale skattekostnad 3 624 6 726

Oversikt over midlertidige forskjeller 2019 2018

Driftsmidler inkl goodwill -7 747 262 -8 170 699
Sum -7 747 262 -8 170 699
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag -2 032 685 -1 708 864
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -9 779 947 -9 879 563
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel -9 779 947 -9 879 563
Sum 0 0

Utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen i hht reglene for små foretak.

Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Anskaffet Eier- Stemme- Bokført verdi
Selskap Kontor andel andel pr. 31.12
Porsgrunn Min By AS Porsgrunn 11 % 11 % 0
Klosterøyafondet AS Skien 100 % 100 % 0
Sum 0

Årsregnskapene for 2019 ikke er avlagt pr dato. Begge aksjepostene er verdsatt til kr 0 i regnskapet for 2019.

Grenland Næringsforening overtok i 2015 «Klosterøyafondet» vederlagsfritt. Grenland Næringsforening
benyttet fondets netto eiendeler som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelsen av Klosterøyafondet AS i
2015. Klosterøyafondet AS er et heleiet datterselskap av Grenland Næringsforening AS. Klosterøyafondet AS
har i sine vedtekter at det ikke skal utbetales utbytte til eierne og aksjeposten er derfor ikke ført opp med
noen verdi i Grenland Næringsforenings balanse.

Vauvert's legat ble opprettet 23. juli 1909 i henhold til gavebrev fra enke Cathrine Vauvert, Porsgrunn. I
forbindelse med fusjonen mellom Skien Næringsforening og Porsgrunn Næringsforening. 1.1.2017 overtok
Grenland Næringsforening forvaltningen av legatet. Legatet kan tildele midler som stipend til unge studenter
innen økonomi/administrasjon e.l. fra Porsgrunn. Det er ikke utdelt midler fra legatet i 2018 eller 2019.
Kapitalen var 31.12.2019 kr 267 960,57
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Grenland Næringsforening

Noter til regnskapet for 2019

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer består av:
Forskuddsbetalte forsikring 41 884 29 408
Andre forskuddsbetalte driftskostnader 16 669 7 649
Sum 58 553 37 057

Note 10 - Kortsiktig gjeld

Påløpte feriepenger 103 731 99 787
Andre påløpte kostnader 1 799 709
Forskudd fra kunder 5 832 3 520
Sum 111 362 104 016

Note 11 - Lån

Pantsikret gjeld
Langsiktig gjeld SpareBank 1 Telemark 0 518 090

Pantelånet er nedbetalt i sin helhet i 2019.

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:
Villa Fløyen 0 964 250

Note 12 - Egenkapital
Annen Sum

egenkapital
Egenkapital 01.01. 3 813 952 3 813 952
Årsresultat 421 899 421 899
Egenkapital 31.12. 4 235 851 4 235 851

Note 13 - Hendelser etter balansedagen, Covid 19 og vurdering av fortsatt drift

Som følge av Covid 19 vil foreningen oppleve redusert aktivitet av fysiske arrangementer, men har økt
aktivitet knyttet til informasjonsbehov for å ivareta medlemmenes næringslivsinteresse.

Foreningen har i dag god likviditet og positv arbeidskapital og har kapital til å kunne overleve en slik
pandemi. Det er heller ikke noen ekstern rentebærende gjeld i foreningen.

Basert på vurderingene over mener ledelsen at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
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Vi sertifiserer eksport-
dokumenter og utsteder 
tolldokumentet ATA-Carnet.

Kontakt Advokatene Skien
Cappelensgt 6, 3717 Skien
Tlf 35 58 77 77 /  Fax  35 58 77 78
post@skienhandelskammer.no
skienhandelskammer.no
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• Vedtatt på ekstraordinær 
generalforsamling 30.11.1999

• Revidert på generalforsamling 23.04.2002
• Revidert på generalforsamling 04.05.2010
• Revidert på generalforsamling 08.05.2012
• Revidert på ekstraordinær 

generalforsamling 05.09.17

§ 1– Navn 
Foreningens navn er Grenland Næringsforening.

§ 2 – Formål
Foreningen har til formål å ivareta og fremme 
næringslivets interesser i Grenland ved å:

a) Virke som næringslivets kontaktorgan i saker 
som berører næringslivets stilling i Grenland.

b) Virke som formidler av informasjon mellom 
næringslivet, allmennheten og offentlige organer.

c) Arbeide for medlemmenes interesser i 
alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige 
organer finner dens medvirkning, 
uttalelser eller initiativ ønskelig.

d) Skape kontakt mellom medlemmene  
gjennom møtevirksomhet og andre 
tiltak for å bidra til å utvikle miljøet 
innenfor næringslivet i Grenland

§ 3 – Medlemskap
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner 
eller firmaer med tilknytning til næringslivet 
i Grenland. Hvert medlem har 1 stemme.

Foreningens kontingent fastsettes av 
generalforsamlingen. Er kontingenten ikke 
betalt innen årets utgang, har styret rett til å 
stryke vedkommende medlem fra foreningen. 

Utmeldelse må skje skriftlig 
innen utgangen av året. 

Et medlem som ved sin opptreden skader 
foreningen, kan ekskluderes ved beslutning 
av styret. Vedkommende medlem kan innanke 
styrets beslutning for ordinær generalforsamling 
hvor det kreves 2/3 flertall for eksklusjon.

Æresmedlemmer kan utnevnes ved 
enstemmig styrebeslutning.

§ 4 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens  
øverste myndighet.  
 
Ordinær generalforsamling skal avholdes 
hvert år innen 30. juni med 14 dagers 
skriftlig varsel til medlemmene.
 
Generalforsamlingen ledes av styrets 
leder, eller om styret ønsker det, av en 
dirigent valgt av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling er ikke 
beslutningsdyktig dersom ikke minst 20 
medlemmer er tilstede. Er slikt antall ikke 
fremmøtt, innkalles til ny generalforsamling med 
8 dagers varsel, og denne er beslutningsdyktig 
uansett antallet av fremmøtte medlemmer.
Stemmerett på generalforsamlingen har 
de medlemmene som personlig er tilstede. 
Ingen kan avgi mer enn én stemme.
Alle saker avgjøres med flertallsbeslutning 
om ikke annet er særskilt bestemt. Ved 
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

Protokoll føres over generalforsamlingens 
forhandlinger og undertegnes av to fremmøtte 
medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Vedtekter  
2020
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Ordinær generalforsamling skal behandle:
a) Styrets beretning.
b) Revidert regnskap fra foregående år.
c) Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
d) Fastsettelse av kontingent. 
e) Valg av styre.
f) Valg av valgkomité.
g) Valg av revisor.
h) Fastsettelse av eventuelle honorar  

til styrets medlemmer.
i) Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen må være innlevert styret 
minst fire uker før generalforsamlingen.

§ 5 – Valgkomité
Valgkomitéen består av leder og 2 
medlemmer. I tillegg velges 1 varamedlem. 
Komitéen bør være mest mulig representativ 
for foreningens sammensetning.

Det skal foreligge instruks for valgkomitéen. 
Instruksen skal vedtas på generalforsamlingen.

Valgkomitéen velges av Generalforsamlingen 
for 1 år av gangen. Komitéen kan gjenvelges, 
men generelt skal lengst sittende medlem gå 
ut hvert år og erstattes av avtroppende leder 
eller alternativt avtroppende styremedlem.

§ 6 – Styret
Styret består av leder, nestleder og 5-7 
medlemmer, samt 2 varamedlemmer. 
Styret velges av generalforsamlingen. Leder 
velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer  
velges for 2 år av gangen. Nestleder velges av 
styret. Varamedlemmer velges for 1 år  
av gangen.  

Styret trekker opp retningslinjer for 
forretningsførsel og ansetter daglig leder. 
Budsjett og handlingsplan behandles av styret. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire 
medlemmer er tilstede. Beslutninger avgjøres 
ved simpelt flertall. Styret kan opprette og 
oppløse utvalg innen foreningen. Styret 
trekker opp retningslinjer for utvalgenes/
gruppenes arbeid og funksjonstid. 
Det skal føres styreprotokoll.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles 
skriftlig med 8 dagers varsel enten etter 
bestemmelse av styret eller etter krav fra minst  
20 av foreningens medlemmer. Den innkalles  
som den ordinære generalforsamlingen, men 
behandler kun saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 8 – Vedtektsendringer
Beslutning om vedtektsendring kan bare 
fattes av generalforsamlingen og da med 
minst 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring 
må være innsendt skriftlig til styret minst 
4 uker før generalforsamlingen.

§ 9 – Oppløsning av foreningen
Foreningen kan oppløses bare etter beslutning 
fattet av generalforsamlingen med ¾ flertall av de 
stemmeberettigede, som må være minst ¾ av alle 
medlemmene. Siste generalforsamling bestemmer 
hvordan foreningens midler skal anvendes.
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Verdiskaping måles ikke bare i kroner og øre. 
Derfor gir Sparebanken Sør hvert år betydelige 
midler til allmennyttige formål i Agder og Telemark.

Sparebanken Sør er en kraftfull regionbank for hele landsdelen 
som arbeider aktivt for å skape vekst og utvikling i by og bygd.

Vi skaper verdier

God helse er god økonomi. 
Bli med på laget dere også!

Bygg relasjoner og dyrk samholdet med dine kolleger.
Med over 20 aktiviteter igjennom året gjør vi din bedrift sprekere.
www.bedriftsidretten.no



35

Nyhet!
Søk om kreditt og lån i nettbanken
på egenhånd

- Kjappere søknadsprosess
- Mindre forberedelser
- Kortere behandlingstid av søknaden

sb1telemark.no/bedriftslån

915 02610
hver dag fra 

7-24
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GRENLAND HAVN
– det foretrukne og bærekraftige knutepunktet 
på vestsiden av Oslofjorden

grenland-havn.no

•  en av Norges største og mest mangfoldige havner

•  et intermodalt knutepunkt for sjø, vei, jernbane og fly

•  en havn for Norges største industricluster

•  tilbyr et vidt spekter av tjenester 
 og utleie av bygg og arealer
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✔ Hurtig levering

✔ Forhåndspriser

✔ Skademeldinger

✔ Garantert arbeid

✔ Forsikringsoppgjør

✔ Leiebiler

Rep. av forstilling, eksosanlegg,
clutch, bremser og servicearbeid.
Over 60 år som spesialverksted 

for oppretting og lakkering

RING OG VI BESØRGER
DERES BIL HENTET

KOLLISJONS-
SKADER?

Skien 415 34 701 - Porsgrunn 415 34 707

Vi leverer
solskjerming

på mål.
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32
Medlemsblad 2016 – Skien Næringsforrening

Stolt sponsor til 
Skien Næringsforening

Et trygt valg – hele livet

www.villa-mat.no

Erik Tanche Nilssen AS
Hagebyveien 26, 3734 Skien  ·  PB 2560 Kjørbekk, 3702 Skien  ·  35 90 40 00  ·  www.etn.no

Telemarks ledende leverandør 
av emballasje, forbruksmateriell,  
kontormøbler og grafiske tjenester.

ETN Grafisk Design, print & retail

Forbruksvarer til næringslivet

etngrafisk.no

etnengros.noETN Engros
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Huskomiteen har i 2019 bestått av formann Hege 
Sondresen, Finn Erik Karlsen, Erik Tanche Nilssen, 
Morten Christoffersen og Jan Terje Olsen.

Det har vært avholdt ett møte i 2019.

Året som har gått har vært et rolig år huskomitéen. 
Det har vært utført vanlig vedlikehold og alle 
tilsyn og kontroller er gjennomført og godkjent. 
Av ekstraordinært vedlikehold har en verandadør, 
flere av vinduene og bunnstokker på disse blitt 
restaurert. Vi har i år kjøpt en ny avfallsstasjon til 
avfallsbeholderne. Stasjonen erstatter det gamle 
«skuret» som var plassert utenfor kjøkken-
inngangen. Avfallsstasjonen er plassert 
noen meter fra bygget og tilfredsstiller 
kravene til forsikring og brann.

Det har vært noe problemer med lekkasje fra 
lufteluker på taket. Vi har søkt kommunen om å
fjerne disse. Får vi godkjent dette, vil arbeidet 
bli utført i 2020.

Vi takker for et hyggelig samarbeid, både med 
styret i hovedforeningen og Per Johansen.

Skien 20. april 2020

For huskomiteen

Hege Sondresen
Formann

Forslag til fastsettelse av kontingent 
i grenland næringsforening:

Grenland Næringsforening har som 
mål at medlemmene skal få mest 
mulig ut av sitt medlemskap. 

Gjennom høringsuttalelser i næringspolitiske 
saker fremmer vi gode rammebetingelser. 
Ved å søke samarbeid med andre organisasjoner 
og foreninger styrker vi muligheten for positive 
synergieffekter og våre møteplasser gir gode 
muligheter for nettverksbygging og nye samarbeid. 

Vi har et moderat kontingentnivå 
sammenlignet med tilsvarende foreninger. 

Styrets forslag til årlige 
kontingenter pr 1.1.2021:
• Kontingent for medlemsbedrifter inntil 

5 årsverk kr 2750 (uendret)
• Kontingent for medlemsbedrifter fra 6 

til 50 årsverk kr 5 500 (uendret)
• Kontingent for medlemsbedrifter med 51 årsverk 

og flere fastsettes til kr 10 000 (uendret)

Senterforeninger
• kr 400 pr. forretning og maksimum 

kr 36 000 (uendret)

• Gratis kontingent for nyetablerte 
medlemmer første året.

Årsberetning  
huskomiteen 2019

Kontingent 2020
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Bli med på laget for å utvikle elektronikk
industrien i regionen! I Innovasjonsbyen 
på Herøya har vi allerede deler av 
solcelleindustrien gjennom produksjon 
av Wafere og batteriutvikling. Vi 
ønsker dere med for å utvikle en 
klynge med elektronikkproduksjon for 
styringssystemer, utvikling av sensorer 
og annet tilpasset smartløsninger for 
fornybar energi. 

Vi har egnede lokaler til de fleste 
behov  fra kontorer, laboratorium, 
FoU, test og utviklingsarena til lokaler 
for produksjon. Vi har også nærhet til 
Sivapartner Proventia med Inkubatortilbud 
for bedrifter som trenger hjelp i 
oppstartsfasen – eller for bedrifter som 
har potensiale for ScaleUps.

Ta kontakt for en uforpliktende prat  
om muligheter på post@hnpark.no 
eller ring oss på 35 57 33 00.

Innovasjonsbyen på Herøya er 
tilknyttet en allianse og nettverk 
med viktige industriparker og 
industrimiljøer over  
hele Norge.

Ta del i et  
økosystem 

og nettverk 
av norske 

industriparker som 
passer ditt behov 

med mulighet 
til deltagelse og 
innpass i viktige 

klynger, NCE program, 
Katapult og inkubator tilbud 

samt andre viktige nettverk og 
virkemidler.

Arbeider dere innenfor 
elektronikkutvikling  
eller -produksjon?  
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Genland næringsforenings representanter i utvalg, komitéer og organisasjoner: 

Porsgrunn Lokalutvalg
• Lasse Kittilsen, leder
• Niri Wårås
• Kjersti Hole Haatveit

Skien Lokalutvalg
• Tom Eigel Bratsberg Larsen, leder
• Magnus Nilsen
• Cecilie Berg Halvorsen

Huskomité
• Hege Sondresen, leder
• Finn Erik Karlsen
• Erik Tanche Nilssen
• Morten Christoffersen
• Jan Terje Olsen

Skien Næringsforum
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Porsgrunn Næringsforum
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Grenland Næringsforum
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Bystrategi Grenlands  
ressursgruppe for næring
• Mette Sannerholt Andersen

Skien 2020
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen 

Ibsen 2028 
• Christer L. Sørensen

Klosterøyafondet, representanter i styret: 
• Jan Terje Olsen 
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer Lampi Sørensen (vara)

Skien Handelskammer, representanter fra GNF
Årsmøterepresentanter:
• Tom Eigel Bratsberg Larsen  
• Erik Tanche Nilssen
• Mette Sannerholt Andersen

• Kjell Nærum
• Jan Terje Olsen 

Styret i Skien Handelskammer, 
representanter fra GNF:
• Erik Tanche Nilssen, styreleder 
• Jan Terje Olsen, styremedlem
• Mette Sannerholt Andersen, styremedlem
• Tom Eigel Bratsberg Larsen, vararepresentant

Representanter

Meierigata 5, Porsgrunn 
www.porsgrunnbeg.no
35 57 33 61

Rektor Ørns gate 16, Skien
www.skienbeg.no
 35 52 49 00

Bli med på laget for å utvikle elektronikk
industrien i regionen! I Innovasjonsbyen 
på Herøya har vi allerede deler av 
solcelleindustrien gjennom produksjon 
av Wafere og batteriutvikling. Vi 
ønsker dere med for å utvikle en 
klynge med elektronikkproduksjon for 
styringssystemer, utvikling av sensorer 
og annet tilpasset smartløsninger for 
fornybar energi. 

Vi har egnede lokaler til de fleste 
behov  fra kontorer, laboratorium, 
FoU, test og utviklingsarena til lokaler 
for produksjon. Vi har også nærhet til 
Sivapartner Proventia med Inkubatortilbud 
for bedrifter som trenger hjelp i 
oppstartsfasen – eller for bedrifter som 
har potensiale for ScaleUps.

Ta kontakt for en uforpliktende prat  
om muligheter på post@hnpark.no 
eller ring oss på 35 57 33 00.

Innovasjonsbyen på Herøya er 
tilknyttet en allianse og nettverk 
med viktige industriparker og 
industrimiljøer over  
hele Norge.

Ta del i et  
økosystem 

og nettverk 
av norske 

industriparker som 
passer ditt behov 

med mulighet 
til deltagelse og 
innpass i viktige 

klynger, NCE program, 
Katapult og inkubator tilbud 

samt andre viktige nettverk og 
virkemidler.

Arbeider dere innenfor 
elektronikkutvikling  
eller -produksjon?  
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DITT LOKALE VAKTSELSKAP

Avd. Grenland

TELEFON 33 47 17 10
E-POST post@team-security.no
INTERNETT www.team-security.no
ADRESSE Norkynvegen 1,  
  3915 Porsgrunn

facebook.com/dittlokalevaktselskap

– Din sikkerhet, vårt ansvar 

U
TR

YKNINGSGARAN
TI20

MINUTTER

Tekniske leveranser
• ITV-Kameraovervåkning
• Alarmsystemer privat, næring og høysikkerhet
• Lås og adgangskontrollsystemer
• Brannalarmsystemer og nøkkelsafe
• GPS sporingssystemer
• Heismottak
• Tekniske alarmer

 Vektertjenester
• Resepsjon- og sentralbordtjeneste
• Beredskapstjeneste for port telefon og bom
• Stasjonærvakttjeneste
• Sentervakthold
• Områdevakthold
• Utrykningstjenester
• ISPS Ship and Port Security
• Arrangement- og Ordenstjenester
• Tilsynstjeneste
• Sikkerhetspartner             
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lokalavisen
Telemarksavisa gir deg siste nytt der du er.
Ved kjøkkenbordet, på PC`en, på bussen.  
Overalt. Alltid.

I BAKLOMMA
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101843s-001843/31824.doc 

BJØRN HÅKONSEN AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 
 
Vi står til tjeneste med: 
 
- Regnskapsservice 
- Nyetableringer 
- Konsulenttjenester 
- Forretningsførsel 
- Styrearbeid 

 
Klyveveien 54 – 3740 SKIEN  
35 59 49 90, post@bhas.no 
www.bjornhakonsen.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi står til tjeneste med:

• Regnskapsservice
• Nyetableringer
• Konsulenttjenester
• Forretningsførsel
• Styrearbeid

Tlf. 35 59 49 90
Baltaljonvegen 11A, 
3734 Skien 

www.bjornhakonsen.no
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For å sikre vekst, investeringer og aktivitet har Skien kommune  
invitert til et samarbeidsprosjekt for å få aktører i byen til å trekke  
i samme retning. Nå setter vi oss nye mål. Vil dere være med?

Skien – regionhovedstad  
og mulighetenes by

illustrasjon: A-lab
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Tlf. 35 51 92 92 • atenti.no •Telemarksgata 12, 3724 Skien

Snakkmed
oss omdigitalt
regnskap
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Med våre utviklingsprosjekter legger vi til rette for arbeids-
plasser, boliger, handel og hoteller med nærhet til toget.
– Vi kaller det knutepunktutvikling, sier Svein Olav Ellingsen, 
prosjektleder i Bane NOR Eiendom i Telemark. – Det er viktig 
å se mulighetene utbyggingen av jernbanen gir, og utvikle 
stedene på dets premisser. Når vi bygger næringsbygg i 
sentrum og nær stasjonen, blir det mer attraktivt for bedrif-
ter å etablere seg her, forklarer Ellingsen. 

Boliger og arbeidsplasser i sentrum. Vi jobber med en 
stor utviklingsportefølje i Grenlandsområdet. Et av de 
nyeste prosjektene ligger på Kammerherreløkka, rett ved 
Porsgrunn stasjon. Sammen med R8 Property oppførte 
vi Comfort Hotel Porsgrunn, som åpnet 1. mars i fjor. 
Samtidig ble et kontorbygg vegg-i-vegg ferdigstilt, og 

er tilrettelagt for ulike typer virksomheter. Nærmere 
100 mennesker har sine arbeidsplasser i nybyggene. I 
tilknytning til disse åpnet vi to nye serveringskonsepter 
med servering utendørs og inne. – Prosjektet har tilført 
Porsgrunn en moderne og urban karakter med et 
attraktivt byrom, sier Ellingsen. 

Flere prosjekter. Skien Brygge skal bli til en attraktiv bydel 
ved Skiens indre havnebasseng og omfatter 400 nye 
boliger, næring, kontorer, hotell og offentlige uterom. Første 
del av prosjektet utvikler vi sammen med R8 Property 
og Skien boligbyggelag med planlagt byggestart i 2021. 
Boligprosjektet Snipetorplia, som omfatter 16 leiligheter, 
utvikler vi i samarbeid med BetonmastHæhre Eiendom og 
ferdigstilles i løpet av våren. 

Bedre togtilbud styrker 
mulighetene for byutvikling
Et godt togtilbud gjør en region mer attraktiv både for utbyggere, innbyggere og næringsliv. 
Bane NOR Eiendom griper mulighetene som utbyggingen av jernbanen gir.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter eiendommer ved knutepunkter – banenoreiendom.no
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Fornybar energi direkte
fra Skien sentrum!

Med opprinnelsesgaranti fra Skagerak Kraft, kan din bedrift få ren,
kortreist og 100% fornybar energi fra Eidet kraftverk i Skien sentrum

Kontakt oss på green@skagerakenergi.no

www.skagerakkraft.no


