Medlemsblad
2018

grenlandnf.no skiennf.no

Møter, kurs og konferanser
– prøv oss!

Tlf. 35 90 58 00 • E-mail: hoyers@thonhotels.no • www.thonhotels.no/hoyers

Innhold

Innkalling til generalforsamling og dagsorden …………………….. side 5
Årsmelding 2017 ……………………………………………....……... side 7
Årsrapport 2017 med styrets beretning ………………………...... side 13
Revisjonsberetning 2017 ……………………………………........... side 24
Vedtekter ……………………………………………………….......... side 28
Årsberetning Huskomitéen ………………………………............... side 32
Forslag til fastsettelse av kontingent ………………….…………... side 32
Representanter i komitéer og organisasjoner ……...................... side 33

2018 – 63. ÅRGANG
Utgiver:

Grenland Næringsforening

Daglig leder / ansvarlig redaktør:

Mette Sannerholt Andersen
Postboks 299 Sentrum, 3701 Skien
Tlf. 35 49 98 88

3

Vi skaper verdier
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.

Innkalling til generalforsamling
Den 131. ordinære generalforsamling i Grenland Næringsforening avholdes i Villa Fløyen tirsdag 8. mai 2018.
Huset er åpent for kaffe og sosialt samvær fra kl.18.00.
Etter møtet serveres middag som - tradisjonen tro - er laks og jordbær.
Kuvertpris dekker mat og 2 enheter drikke. Kuvertpris for medlemmer kr 350 og ikke-medlemmer kr 450.
Kun møtedeltakelse med kaffe og kake kr 50. Invitasjon sendes ut separat.

TIL BEHANDLING FORELIGGER
1.

Årsmelding 2017 (side 7-10)
Årsberetning Huskomitéen 2017 (side 32)
2. Årsrapport 2017(side 13-25)
3. Fastsettelse av kontingent 2019 (side 32)
4. Valg
Årets styre har bestått av:
		 Styreleder:
		 Nestleder:
		 Styremedlemmer:
			
			
			
			
		 Varamedlemmer:

Christer L. Sørensen (på valg)
Magnus Nilsen (på valg)
Marianne Hegna (ikke på valg)
Hans Rønning (ikke på valg)
Kay Tommy Rød (på valg)
Linda Bolsøy Tveitan (på valg)
Thomas Ellefsen (ikke på valg)
Nr.1 Lene Syvertsen Olsson (på valg)
Nr.2 Lene M Aas Thorstensen (på valg)

a. Valgkomitéens innstilling til nytt styre:
		
Styreleder:
		
Nestleder:
		
Styremedlemmer:
			
			
			
		
			
			
		 Første varamedlem:
		 Annet varamedlem:

Christer L. Sørensen, gjenvelges for 1 år
Magnus Nilsen, gjenvelges for 2 år
Marianne Hegna, ikke på valg
Hans Rønning, ikke på valg			
Thomas Ellefsen, ikke på valg
Linda Bolsøy Tveitan, gjenvelges for 2 år
Jacob Aasland, velges for 2 år
Lene Syvertsen Olsson, velges for 2 år
Lasse Kittilsen, velges for 2 år
Lene M Aas Thorstensen, gjenvelges for 1 år
Odd Richard Liland, velges for 1 år

b. Valgkomité
		 Årets komité har bestått av:
			
			
		Valgkomitéens innstilling:

Jan Terje Olsen, leder (på valg)
Tom Eigel Bratsberg Larsen (på valg)
Hans Johan Dyring (på valg)
Gjenvalg

c.
		
		

Gjenvalg

Valg av revisor
Valgt revisor er EY v/ Fredrik Nygård (på valg)
Styrets innstilling til ny revisor:
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ÅRSMELDING 2017
Grenland Næringsforening ble en realitet i september 2017.
Dette som resultat av flere års arbeid for å samle næringslivet
i en felles interesseforening for Grenland.
Etter enstemmige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i Skien- og Porsgrunn næringsforeninger ble disse
fusjonert høsten 2017 og endret navn til Grenland Næringsforening.
Grenland Næringsforening skal ivareta næringslivets arbeidsvilkår uavhengig av bedriftenes geografiske lokalisering,
bransje eller størrelse.
I forbindelse med fusjonen ble forvaltningen av Vauverts Legat
overført til Grenland Næringsforening der GNFs Porsgrunn
Lokalutvalg er delegert ansvar for behandling og utdeling av
midler fra fondet.
Foreningen har gjennom året vært involvert i mange saker på
næringslivets vegne. I all hovedsak har dette vært aktiviteter i
regi av tidligere Skien Næringsforening.
For å skape et balansert forhold og øke aktiviteten i Porsgrunn
har det blitt dannet ett lokalutvalg i hver kommune som skal
jobbe frem og være styrets ”øyne og ører” i saker av betydning for regionens næringsliv.
Lokalutvalgene består av tre representanter fra næringslivet i
hver kommune, valgt av styret i Grenland Næringsforening.

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 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 hele
2017 vært fra ca. 50 – 90 stk.

AVHOLDTE MØTER I 2017
10.01.17 Medlemsmøte/Bedriftsbesøk
Året startet med bedriftsbesøk til Grep Grenlands nye og
imponerende produksjonsbygg. Der ble vi tatt godt imot av
administrasjonssjef Gro H. Johannessen og nærlingslivskontakt Gro Margit Thorsen som var kveldens vertskap.
Foredrag: «Mellom børs og katedral» og «Ringer i vannet».
07.02.17 Medlemsmøte
Denne kvelden var vi tilbake på Villa Fløyen der vi hadde
besøk av adm. direktør i Virke, Vibeke Hammer, som holdt et
tankevekkende foredrag om «Delingsøkonomi – verdiskaping
eller verdikapring?».
Deretter orienterte daglig leder Ann-Iren Haugen i Ungt
Entreprenørskap Telemark som fortalte om deres arbeid med
å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge i
samarbeid med utdanningssystem og næringsliv.
07.03.17 Medlemsmøte
Vi møttes på Villa Fløyen der kveldens hovedtema var:
«Hvorfor bruke sosiale medier i dag?». Anders Aks fra Sense
Kommunikasjon, presiserte hvorfor et godt omdømme blir mer
og mer viktig i tiden vi lever i fordi målgruppen aldri har vært
så kravstor og lite lojal mot bedriftene og merkevarene som
nå. Han fortalte videre om hvorfor sosiale medier er et av de
beste verktøyene vi har til å yte eksemplarisk kundeservice og
bygge et godt omdømme. Ikke fordi du må, men fordi det er
lønnsomt!
Senere fikk vi høre en suksesshistorie om integrering. Anita
Nøstdahl fra NAV presenterte en bedrift som fortalte om sine
erfaringer.
04.04.17 Samarbeidsmøte NHO Telemark og Skien
Næringsforening
Sammen inviterte vi til ettermiddagsmøte og MINIKONFERANSE på Kafé K med tema «Grønn digital framtid»
der bl.a. datalagring i Grenland stod på agendaen. Mange av
våre medlemmer stilte og temaet engasjerte.
02.05.17 Generalforsamling
Den 130. ordinære generalforsamlingen ble tradisjonen tro
avholdt i maimøtet.
Det var 46 deltagere representert.

7

Valgene ble som følger:
STYRET:
Styreleder Christer L. Sørensen
(gjenvalgt for 1 år)
Styremedlem Thomas Ellefsen 			
(gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem Marianne Hegna 			
(valgt for 2 år)
Styremedlem Hans Rønning
(valgt for 2 år)
Styremedlem Kay Tommy Rød
(ikke på valg)
Styremedlem Linda Bolsøy Tveitan 			
(ikke på valg)
Styremedlem Magnus Nilsen		
(ikke på valg)
1. varamedlem Lene Syvertsen Olsson 		
(valgt for 1 år)
2. varamedlem Lene Thorstensen			
(valgt for 1 år)
VALGKOMITÉ:
Finn Erik Karlsen, leder					
(gjenvalgt for 1 år)
Jan Terje Olsen				
(gjenvalgt for 1 år)
Tom Eigel Bratsberg Larsen				
(gjenvalgt for 1 år)
REVISOR:
EY v/Fredrik Nordgård			
(gjenvalgt for 1 år)
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Videre ga en enstemmig generalforsamling styret fullmakt
til å sluttføre forhandlingene om en felles Grenland
Næringsforening.
Etter avholdt generalforsamling fikk vi presentert to av
forslagene til nytt bibliotek og internasjonalt Ibsensenter i
Skien: «Bibliotekkvartalet” v/Petter Øygarden og Per Stian
Dahle og «Skien Brygge», presenterte av Svein Ellingsen
Rom Eiendom.
15.05.17 Eiendomsskatt Klosterøya
I samarbeid med Eiendomsskattekontoret inviterte vi til ettermiddagsmøte på Klosterøya med tema omtaksering av eiendommer i Skien kommune. Møtet satt fokus på taksering og
eiendomsskattelegging av næringsbygg med orientering om
administrasjonens mandat, framgangsmåte for takseringen
og klageadgang. Kommunens representanter hadde satt av
god tid til spørsmålsrunde og mange av de fremmøtte benyttet
sjansen til å stille spørsmål om en omdiskutert skatt.
06.06.17 Sommermøte på Villa Fløyen
Vi markerte sesongavslutningen med sommerfest på Villa
Fløyen. Formuesforvaltning stilte nok en gang velvillig opp
som sommerfestens møtesponsor og hadde med seg
kunstrådgiver Geir D. Hauge som presenterte kåseriet
«Kunst til glede og besvær – en kunstselgers bekjennelser».
Kampen om lokalisering av nytt Ibsenbibliotek var godt i gang
og Gunn Marit Christenson - prosjektleder for samlokalisert
nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter – fortalte om prosjektet,
etterfulgt av presentasjon av nok et lokasjonsalternativ;
“Kulturkvartalet”.
Videre orienterte Kirvil Schulz fra Folkeuniversitetet om
høstens kurstilbud for foreningens medlemmer, og
videreføring av foreningens kurssamarbeidsavtale med
Folkeuniversitetet.

05.09.17 Medlemsmøte
Denne kvelden var det innkalt til en historisk ekstraordinær
generalforsamling der en fusjon mellom Porsgrunn og Skien
næringsforeninger ble enstemmig vedtatt.
Vi hadde også besøk av rådgiver hos Oslo-selskapet
Strategic Consulting Group, Arne Harket som satt strategi
på kartet. I sitt foredrag viste han eksempler på gode og
dårlige strategier fra nasjonale og internasjonale virksomheter.
Han mente mange ledere starter i feil ende når de utvikler sine
forretningsstrategier, og som i mange tilfeller ikke er strategier,
men forhold som handler om målsetninger eller operasjonell
effektivitet. Vi fikk også svar på hvorfor selskaper som har
definert sine konkurransefortrinn og strategi er posisjonert for
høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet av konkurrentene.
31.10.17 Frokostmøte Byutredningen
Grenland Næringsforening, NHO Telemark og Vekst i
Grenland inviterte til frokostmøte med tema «Byutredningen».
Denne skal danne grunnlag for Grenlands forhandlinger med
staten om en byvekstavtale samt videre arbeid med Bypakke
Grenland fase 2.
Frokostmøtet ga næringslivet en mulighet til å gi innspill
direkte til planleggerne.
Bodil Riis fra Jernbanedirektoratet og Eva Preede fra Statens
vegvesen orienterte, og innspill fra deltakerne ble notert med
løfte om at disse skulle hensyntas i den videre prosessen.
Det var et nyttig møte der næringslivets innspill ble tatt på
alvor.
07.11.17 Medlemsmøte
Hovedsponsor Sparebanken Sør var medarrangør og
kveldens hovedtema ble presentert av prosjektleder Birgitte
Gulla Løken, konsernsjef i Skagerak Energi, Knut Barland, og
adm. banksjef i Sparebank1, Per Halvorsen, som orienterte
om Grenlands nye spenstige kommunikasjonsprosjekt

«Powered by Grenland» (senere omdøpt til «Powered by
Telemark»). Videre fikk vi en innføring i det nye GDPRlovverket som trer i kraft i 2018 og til slutt en kort orientering
om Teater Ibsen og billettsamarbeidsavtalen for foreningens
medlemmer.
09.11.17 Halvdagsseminar/Samarbeidsmøte med
Lederforum Grenland
Temaet for seminaret var «Telemark 2030 - verdensklasse
eller bakevje?» Verden står ovenfor store endringer og
hvordan holder Telemark tritt med alt som skjer? Hvordan
ruster lokale bedrifter seg for framtiden? Dette ga dyktige
foredragsholdere fra fylket vårt noen svar på, rundt temaer
som bl.a. bærekraft, teknologi og innovasjon.
Dagen avsluttet med stort engasjement i workshops som
resulterte i gode, framtidsrettede og spenstige forslag om
veien videre for næringslivet i Telemark.
05.12.17 Julemøte på Villa Fløyen
Tradisjonen tro var kvelden fulltegnet på rekordtid til den
årlige populære lutefiskmiddagen der neste års hovedsamarbeidspartner i 2018 – Skagerak Energi – ble presentert.
Konsernsjef Knut Barland fortalte om selskapets mangesidige
virksomhet og medlemmene satt stor pris på å ha fått
Skagerak Energi med på laget. Tommy Hansen (syngende
kantinesjef hos Skagerak) og Lady J. avsluttet det offisielle
programmet med juleblues og nostalgiske og svingende
50-talls rytmer. En festkveld med go’biter for ører, hjerne
og gane.

NY PROFIL OG NY NETTSIDE
Det har i 2017 blitt jobbet med ny profil for Grenland Næringsforening og nye nettsider. Dette arbeidet har tatt mye tid og
profilen stod klar høsten 2017. Nettsidene var klar for
lansering i 1. kvartal 2018.
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Av sentrale saker foreningen har jobbet med i 2017 nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Arbeidet med å fullføre etableringen av Grenland
Næringsforening
Flere høringssaker om større og mindre reguleringssaker
Ivaretakelse av næringsinteresser på vegne av medlemmer (ad hoc saker)
Videreføring av arbeidet med Skien 2020
Planlegging og møtegjennomføring i Skien Næringsforum i samarbeid med Skien Kommune og hovedutvalget for Klima, Miljø, Næring og Friluftsliv
Deltakelse i Kontaktutvalget i Porsgrunn Kommune
Mersmak-festivalen ble arrangert for 10 gang. Festivalen
er organisert som et AS hvor Grenland Næringsforening
har en eierandel på ca. 30 % og to styreverv i selskapet
Porsgrunn Min By – Selskapet som skal ivareta
markedsføring og arrangementer i Porsgrunn sentrum
og på Vestsiden. Grenland Næringsforening er en av
selskapets største eiere med en eierandel på 11 %
Samarbeid med NAV Skien- og Porsgrunn om utvikling
og muligheter for å få flere innvandrere og asylsøkere
inn i arbeidslivet. Foreningen og NAV Skien- og Porsgrunn har i 2017 formalisert en samarbeidsavtale for å
kvalifisere og sysselsette flyktninger
START OPP Klosterøya i samarbeid med Vekst i
Grenland, Bratsberggruppen og Klosterøyafondet.
Prosjektgruppe for nytt Ibsenbibliotek
Prioritering av tiltak i Skien sentrum i regi av Skien 2020
Deltakelse i ressursgruppe for eiendomsskatt i Skien
kommune der vi har vært en del av en referansegruppe
i arbeidet med ny alminnelig taksering av eiendommer i
kommunen med fokus på næringseiendom

MEDLEMSFORHOLD
Det er innmeldt 91 nye medlemmer i 2017

FORENINGENS ØKONOMISKE SITUASJON
Omsetning i 2017 utgjorde kr 1 565 377 som består av
inntekter fra ordinær foreningsdrift og utleie av Villa Fløyen.
Årsresultatet ble kr 189 076 — en økning fra i fjor på kr
164 524. Resultatforbedringen skyldes økte inntekter i 2017.
Villa Fløyen hadde et driftsresultat på kr 85 776 og foreningen et driftsresultat på kr 126 966.
Fusjonen av har styrket egenkapitalen i den sammenslåtte
foreningen med kr 306 894.
For øvrig henvises til vedlagte regnskap.
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.

En uavhengig forvalter

Bevare & utvikle
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Medlemsmøtene er an attraktiv møteplass for næringslivet i Grenland
- et sted for nettverksbygging og nye samarbeid.

Grenland Næringsforening

Årsrapport for 2017
Årsberetning
Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
Revisjonsberetning
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Grenland Næringsforening
Resultatregnskap
Note

2017

2016

4, 5

1 565 377

1 365 573

2
6
2, 5

658 148
39 837
654 652
1 352 637

673 522
26 528
633 859
1 333 909

212 740

31 664

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Annen finanskostnad
Netto finansposter

35 955
33 000
21 775
-18 820

23 186
0
22 497
689

Ordinært resultat før skattekostnad

193 920

32 353

4 844

7 801

189 076

24 552

189 076

24 552

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Skattekostnad på ordinært resultat

5

7

Årsresultat

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
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Grenland Næringsforening
Balanse pr. 31. desember
Note

2017

2016

6, 11
6

964 250
112 316
1 076 566

964 250
123 463
1 087 713

0
0

33 000
33 000

1 076 566

1 120 713

9

97 950
34 215
132 165

90 364
43 975
134 339

3

3 265 552

2 726 247

Sum omløpsmidler

3 397 717

2 860 586

Sum eiendeler

4 474 283

3 981 299

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap
Sum finansielle anleggsmidler
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Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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Grenland Næringsforening
Noter til regnskapet for 2017
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Fusjon 2017
Foreningen har i 2017 fusjonert med Porsgrunn Næringsforening og tidligere Grenland Næringsforening med
virkning fra 01.01.2017. Fjorårstall er ikke omarbeidet og sammenligningstallene er Skien Næringsforening
sine regnskapstall for 2016. Egenkapitaleffekten av fusjonen fremgår av note 12.
Foreningen har i 2017 foretatt en navnendring fra Skien Næringsforening til Grenland Næringsforening.
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.
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Grenland Næringsforening
Noter til regnskapet for 2017
Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum

2017

2016

530 822
117 749
9 578
658 149

550 404
115 032
8 086
673 522

Pensjonsutgifter
36 489

Andre
godtgjørelser
8 523

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,8 årsverk.
Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Lønn
533 270

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)
Andre tjenester

2017
12 600
17 703

Merverdiavgift er er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Bankinnskudd
2017
32 557

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Note 4 - Driftsinntekter

Driftsinntekter
Annonser i blad og på nettside
Tilskudd/ gaver
Kontingenter
Sponsorsamarbeid
Leieinntekter Villa Fløyen
Andre inntekter

2017

2016

110 580
270 000
722 350
87 000
375 447
0
1 565 377

120 100
100 000
688 400
90 000
365 635
1 438
1 365 573
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Note 5 - Driftsresultat

Driftsinntekter
Lønn, arb g avgift og personalkost
Honorarer
Kontingent
Kostnader lokaler, inkl. leie
Avskrivninger
Rep og vedlikehold
Møteutgifter
Kontorkostnader, IT, trykk
Forsikringer
Eiendoms- og tekniske avgifter
Øvrige kostnader
Profilering, reklame
Sum driftsresultat

2017
Foreningen
1 189 930
-628 149
-50 554
0
-37 702
-13 578
0
-82 376
-119 168
0
0
-12 212
-119 225
126 966

2017
Villa Fløyen
375 447
-30 000
-24 247
0
0
-26 258
-121 990
-13 874
0
-53 581
-19 721
0
0
85 776

2017
Totalt
1 565 377
-658 149
-74 802
0
-37 702
-39 836
-121 990
-96 250
-119 168
-53 581
-19 721
-12 212
-119 225
212 741

2016
Totalt
1 365 573
-673 522
-141 139
-10 000
-36 155
-26 528
-163 427
-85 840
-77 514
-56 618
-18 521
-14 645
-30 000
31 664

Sum
1 166 757
28 689
1 195 446

Note 6 - Varige driftsmidler
Villa Fløyen

Statue

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.

964 250
0
964 250

36 164
0
36 164

Inventar
Villa Fløyen
166 343
28 689
195 032

Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

0
964 250

0
36 164

-118 881
76 151

-118 881
1 076 565

0

0

39 837

39 837

Ingen avskr.

Lineær
5 år

Årets avskrivninger
Avskrivningsplan

Ingen avskr.
Note 7 - Skatt

Foreningen er skattepliktig for sin inntekt og formue knyttet til aktiviteten med utleie av Villa Fløyen. Årets
skattekostnad utgjør ilignet formueskatt for 2016 og forventet formueskatt for 2017. Beregnet inntektsskatt
for 2016 og 2017 er kr 0.
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Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Anskaffet
Selskap
Mersmak i Skien AS
Porsgrunn Min By AS
Sum

Kontor
Skien
Porsgrunn

Eierandel
30 %
11 %

Stemmeandel
30 %
11 %

Bokført verdi
pr. 31.12
0
0
0

Årsregnskapene for 2017 ikke er avlagt pr dato. Begge aksjepostene er verdsatt til kr 0 i regnskapet for 2017.
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.

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer
Andre fordringer består av:
Forskuddsbetalte forsikring
Andre forskuddsbetalte driftskostnader
Sum

2017
27 150
7 066
34 216

2016
26 431
17 543
43 974

2017
66 411
504
66 915

2016
68 861
973
69 834

Pantsikret gjeld
Langsiktig gjeld SpareBank 1 Telemark

2017
562 128

2016
604 682

Gjeld som forfaller etter 5 år
Langsiktig gjeld

2017
337 195

2016
379 749

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:
Villa Fløyen

2017
964 250

2016
964 250

Note 10 - Kortsiktig gjeld

Påløpte feriepenger
Andre påløpte kostnader
Sum

Note 11 - Lån
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Note 12 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Egenkapital fusjon *
Egenkapital 31.12.

Annen
egenkapital
3 161 317
189 076
306 894
3 657 287

Sum
3 161 317
189 076
306 894
3 657 287

* Egenkapital ved fusjon består av overtatte bankbeholdninger fra Porsgrunn Næringsforening og tidligere
Grenland Næringsforening.
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Bridge IT Solutions - Din totale IT leverandør
Skreddersydd skyløsning for din bedrift.

PÅLITELIGE - SOLIDE - KUNNSKAPSRIKE

www.bridgeit.no

915 02610
hver dag fra
7-24

Innskuddspensjon
Vi har har markedets beste
avkastning på innskuddspensjon!
Med innskuddspensjon for selvstendig
næringsdrivende kan du øke din fremtidige
pensjon og samtidig få skattefradrag.
sb1telemark.no

tlf 47 63 35 00

Skiens Handelskammer
Skiens Handelskammer holder til i Cappelensgate 6 i Skien.
Ekspedisjonstiden er fra 08.30–16.00 (sommertid 15.5. til 1.9. fra 08.30–15.30).
Hos oss kan du få sertifisert diverse eksportdokumenter og få utstedt ATA-Carnet.
Ta kontakt med oss og vi hjelper deg på beste mulig måte.

ATA-Carnetet forenkler
tollekspedisjonen og erstatter
alle eksport-, import- og
transitteringsdokumenter. Alt
du trenger finnes i ett dokument!

Vi sertifiserer diverse
eksportdokumenter, blant annet
Certificate of Origin.

Besøksadr.:
Cappelensgate 6, 3722 Skien
Kontortid: 08.30–16.00
Postadr.: Postboks 339, 3701 Skien
Telefon 35 58 77 77 | Fax 35 58 77 78
post@advokateneskien.no

PORSGRUNN KOMMUNE
Vi utvikler det naturlige knutepunktet i Grenland

Skisse: Team Dyrvik arkitekter

VEDTEKTER
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.
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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.
Ordinær generalforsamling skal behandle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Styrets beretning.
Revidert regnskap fra foregående år.
Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
Fastsettelse av kontingent.
Valg av styre.
Valg av valgkomité.
Valg av revisor.
Fastsettelse av eventuelle honorar til styrets
medlemmer.
Eventuelt.

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

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.

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

Æresmedlemmer kan utnevnes ved enstemmig styrebeslutning.

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

§ 4 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 30.
juni med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.

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.

VEDTEKTER
§ 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.

Bli med på laget
mot nye høyder!
Bli vår
samarbeidspartner!
Gjerpen HK Skien
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Telemarks ledende leverandør
av emballasje, forbruksmateriell,
kontormøbler og grafiske tjenester.

ETN Grafisk

Design, print & retail

etngrafisk.no

ETN Engros

Forbruksvarer til næringslivet

etnengros.no

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

STØRST på GULV
TEPPER • PARKETT • LAMINAT • BELEGG
SKIEN
PORSGRUNN

Svanstul fritidsparadiset en halvtime fra skien
-Sommer som vinter for turglade, jakt og ﬁske muligheter

Tett på næringslivet i
Grenland og Telemark!
39 tomter
solgt!

www.svanstul.no 35504350 / 90477871

JAN TERJE OLSEN
Bedriftsrådgivning

Støtt våre
annonsører!

Økonomi – Finansiering
Strategi – Styrearbeid
Prosjektutvikling - Ledelse

Telefon: 90 77 15 90
E-post: jtolsen@jtolsen.no
ORG. NR. 997 687 957 MVA

ÅRSBERETNING HUSKOMITEEN 2017
Huskomiteen har i 2017 bestått av formann
Hege Sondresen, Finn Erik Karlsen, Erik Tanche Nilssen,
Morten Christoffersen og Jan Terje Olsen.

I 1. etasje har vi fått montert prosjektor og lerret.
Vinduskarmen ble modifisert så vi fikk montert lerretet inne i
karmen - slik at lerretet er til minst mulig sjenanse i lokalet.

Det har vært avholdt 2 møter i 2017.

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

I året som har gått har det blitt utført diverse vedlikehold på
huset.

Skien 04. april 2018

Vi har blant fått utført en del maler arbeider på veranda
i første etasje, fått renset alle takrenner. og buen i
andre etasje har blitt restaurert. Vi har også fått foret ut
«ytterveggene» på verandaen og lagt på nye steinplater.

For huskomiteen

Det har blitt lagt nye gassrør fra kjøkken i første etasje til
gasstank ute.

Hege Sondresen (s.)
Formann

KONTINGENT 2019
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 til sist gir våre møteplasser gode
muligheter for nettverksbygging og nye samarbeid.
Vi har et moderat kontingentnivå sammenlignet med
tilsvarende foreninger.
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Styrets forslag til årlige kontingenter pr 1.1.2019:
Kontingent for medlemsbedrifter inntil 5 årsverk kr 2 750
Kontingent for medlemsbedrifter fra 6 til 50 årsverk kr 5 500
Kontingent for medlemsbedrifter med 51 årsverk og flere
fastsettes til kr 10 000
Senterforeninger
kr 400 pr. forretning og maksimum kr 36 000
Gratis kontingent for nyetablerte medlemmer første året.

REPRESENTANTER
GENLAND NÆRINGSFORENINGS REPRESENTANTER I UTVALG, KOMITÉER OG ORGANISASJONER:
Porsgrunn Lokalutvalg
Lasse Kittilsen, leder
Niri Wårås
Signe Prøis Tynning

Skien Næringsforum:
Mette Sannerholt Andersen
Christer L. Sørensen
Kontaktutvalget Porsgrunn:
Lasse Kittilsen

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

Klosterøyafondet:
Mette Sannerholt Andersen
Jan Terje Olsen

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

Skien Handelskammer i 2017:
Årsmøterepresentanter:
Tom Eigel Bratsberg Larsen
Morten Christoffersen
Erik Tanche Nilssen
- Vararepresentanter:
Kjell Nærum
Jan Terje Olsen

Mersmak i Skien AS
Christer L. Sørensen
Kjetil Østli

Styret Skien Handelskammer
Erik Tanche Nilssen, styreleder		
Morten Christoffersen, styremedlem
Jan Terje Olsen, styremedlem
Tom Eigel Bratsberg Larsen, vararepresentant

Skien 2020
Mette Sannerholt Andersen
Christer L Sørensen

En uavhengig forvalter

Bevare & utvikle

Uavhengig
Vi mener uavhengighet er en forutsetning for å drive
god formuesforvaltning på vegne av våre kunder
Ønsker du mer informasjon? - www.formue.no
F O R VA LT N I N G

|

G E N E R A S J O N S OV E R F Ø R I N G

|

F O R R E T N I N G S F Ø R S E L

|

F I L A N T RO P I

|

K U N S T

33

SOMMERFEST

Jakter du på det beste stedet for sommerfesten?
Hva med å ha den i Brekkeparken?
Ring Telemark Museum – vi skreddersyr opplegg for deg!
Kombiner fine lokaler med god mat, den beste utsikten og kulturelle opplevelser.

Ta kontakt på 35 54 45 00 eller post@telemark.museum.no

Stoltsponsor
sponsortiltil
til
sponsor
Stolt
SkienNæringsforening
Næringsforening
Næringsforening
Skien
VESTRE PORSGRUNN - WWW.AASLAND.NO

Stolt sponsor til
Grenland Næringsforening

www.villa-mat.no
www.villa-mat.no
www.villa-mat.no
trygt
valg
– hele
livetlivet
Et Et
trygt
valg
–valg
hele
Et
trygt
– livet
hele

Medlemsblad
2016
– Skien
Næringsforrening
Medlemsblad
2016
– Skien
Næringsforrening

Når fagkunnskap teller

O.P. Sondresen
Mælagt. 3, Skien Tlf. 35 90 50 10

www.sondresen.no

Den gode og
inkluderende møteplass

www.skien.kommune.no
Medlemsblad 2016 – Skien Næringsforrening

HERKULES
FRISTELSER I 110 BUTIKKER
WWW.HERKULESSENTER.NO
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BJØRN HÅKONSEN AS

Autorisert regnskapsførerselskap
Vi står til tjeneste med:
-

Vi står til tjeneste med:
Regnskapsservice
Nyetableringer
Konsulenttjenester
• Regnskapsservice
Forretningsførsel
• Nyetableringer
Styrearbeid
• Konsulenttjenester
• Forretningsførsel
• Styrearbeid

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

Tlf. 35 59 49 90
Baltaljonvegen 11A,
3734 Skien
www.bjornhakonsen.no

KOLLISJONSSKADER?
✔ Hurtig levering
✔ Garantert arbeid
✔ Forhåndspriser ✔ Forsikringsoppgjør
✔ Skademeldinger ✔ Leiebiler

RING OG VI BESØRGER
DERES BIL HENTET
Rep. av forstilling, eksosanlegg,
clutch, bremser og servicearbeid.
Over 60 år som spesialverksted
for oppretting og lakkering

BARE DEN BESTE
ER GOD NOK
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LEDELSE / ØKONOMI / ENGINEERING / ADMINISTRAS
LEDELSE
LEDELSE
/ ØKONOMI
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/ ENGINEERING
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/ ADMINISTRASJON
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Lokalt tilstede
for bedrifter
i Skien

Som kunde av Handelsbanken vil bedriften din få
skreddersydde løsninger fra deres egen lokale rådgiver.
I Handelsbanken bestemmer vi det meste lokalt. Det er
derfor Handelsbankens kunder år etter år er så fornøyde.
Ta kontakt med oss lokalt, så finner vi ut om
Handelsbanken er riktig også for bedriften din.

Mårten Jacobsson
Tlf: 35 58 78 25
maja43@handelsbanken.no

John Erling Kleppe
Tlf: 35 58 78 14
jokl06@handelsbanken.no

Lene Holen
Tlf: 35 58 78 21
leho08@handelsbanken.no

Snakk med
oss om digitalt
regnskap

Tlf. 35 51 92 92 • atenti.no • Telemarksgata 12, 3724 Skien
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Thure Trykk

• V E S T R E B R Y GG E •

• BIBLIOTEKKVARTALET •

• GR EN LA N D N ÆR I N GSPARK •

Leirvollen 23, 3736 Skien • Epost: post@gi.no • Telefon: 35 90 01 90
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