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Kortreist strøm til din bedrift?
Skagerak Kraft tilbyr opprinnelsesgarantier fra kraft produsert i ditt 
nærområde. 

Det nærmeste kraftverket for oss her i Grenland er Eidet Kraftverk 
som ligger midt i Skien sentrum med laksetrappa som nærmeste 
nabo. Vi er din energipartner, og hjelper deg gjerne med kortreist og 
fornybar strøm.

www.skagerakkraft.no
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www.formue.no
LES MER

(+47) 90 91 91 12
SENTRALBORD

Formue er uavhengighet.
Å være uavhengig er å ha frihet og muligheter. Realisere drømmer. Mer tid med 
familien. Få nye ideer og virksomheter til å spire og gro. For noen er formue bare  
et tall i banken. For andre er det muligheten til å velge helt fritt.

Vi er en av få uavhengige rådgivere. La oss hjelpe deg med å planlegge og 
investere som du selv vil.

Utsnitt fra «Sommer, 2007» av Kenneth Blom

For tredje år på rad har kundene kåret Formuesforvaltning til 
sin favoritt innen Private Banking. Vi takker så mye for tilliten!
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1. Årsmelding 2018 (side 7-11)
    Årsberetning Huskomitéen 2018  
    (side 38)  
 
2. Årsrapport for 2018 (side 17-27)
 
3. Fastsettelse av kontingent for 2020  
    (side 38) 

4. Valg

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

 
Nestleder:
• Magnus Nilsen (ikke på valg)

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

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, ikke på valg

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

 
Varamedlemmer:
• 1. Lene M Aas Thorstensen, gjenvelges for 1 år
• 2. Odd Richard Liland, gjenvelges 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 
generalforsamling
Huset er åpent for kaffe og sosialt samvær fra kl.18.00.  
Etter møtet serveres middag. Invitasjon sendes ut separat.

Til behandling foreligger

Middag og foredrag
Kuvertpris for medlemmer kr 365, 
ikke-medlemmer kr 500, og dekker  
middag, dessert og 2 enheter drikke.

Kun foredrag
Inkludert kaffe og kake kr 65, 
ikke-medlem kr 250 (påmelding  
grenlandnf.no). 
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LES MER

(+47) 90 91 91 12
SENTRALBORD

Formue er fremtid.
Vi kan ikke spå morgendagen, men vi kan planlegge for den. For tryggheten, for 
langsiktige drømmer, men også for nyskapende ideer som bidrar til bære kraftig 
utvikling. For noen er formue bare et tall i banken. For andre er det investeringen  
i alt som enda ikke har skjedd.

Som en av få uavhengige rådgivere hjelper vi deg med å skape den fremtiden du 
ønsker deg.

En uavhengig forvalter

Utsnitt fra ”Fremtid, 2018” 
av Kenneth Blom
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Året vi har lagt bak oss er første 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. Det 
er etablert Næringsforum i begge kommunene, 
samt et nyetablert Grenland Næringsforum. 

I 2018 har det, i tillegg til medlemsmøtene 
som er oppsummert under, vært avholdt 
møter i både Porsgrunn Næringsforum med 
tema Knutepunktutvikling i Grenland - fra 
Nasjonal Transportplan til lokale strategier og 
utviklingsbehov, og Skien Næringsforum med tema 
Samferdsel og byutvikling/byvekstavtale.  
 
Tanken bak næringsforumene er å skape 
en felles møteplass der næringslivet møter 
politikere og administrasjonen fra kommunene 
for å gjennomgå dagsaktuelle temaer som 
berører næringslivets rammevilkår. 

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 hovedsamarbeidspartner 
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 2018 vært fra ca. 50 – 90 stk.

Årsmelding  
2018
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.
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Avholdte møter i 2018

Medlemsmøte/Bypakke 
og Byutredningen
På årets første medlemsmøte 
som ble arrangert i samarbeid 
med Vekst i Grenland og 
NHO Vestfold og Telemark, fikk 
næringslivet mulighet til å gi innspill direkte til 
planleggerne av Bypakken og Byutredningen. 

Representanter fra Bypakke Grenland, 
Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen 
orienterte om endringer i handlingsprogrammet 
for Bypakken og om Byutredningen.  

Medlemsmøte/ 
Konflikthåndtering
Tenden Advokatfirma AS 
var kveldens møtesponsor. 
Advokatene Kenneth Foyn 
Markeng og Thomas Lie ga nyttige 
råd om hvordan konflikter kan forebygges 
og håndteres. De delte sine erfaringer om 
betydningen av å se helheten når konflikter skal 
løses - og ikke se seg blind på selve konflikten.

Medlemsmøte/ Bedriftsbesøk  
til Skagerak Energi
Vi ble ønsket velkommen av 
konsernsjef Knut Barland 
og kommunikasjonsdirektør 
Kristian Norheim. Barland 
innledet møtet med en presentasjon av 
Skageraks mangeartede virksomhet. 

Kveldens hovedforedragsholder, anerkjente Lisa 
Cooper, opprinnelig fra New York, engasjerte 
nærmere 70 medlemmer med kveldens 
hovedtema om mangfold og mangfoldsledelse.
Videre informerte styreleder hos International 
School Telemark, Laila Lerum, om skolens 
velrennomerte grunnskoletilbud, og apoteker 
Rikardur Robertsson Rikardsen, Vitusapoteket 
på Herkules, overbeviste forsamlingen om at 
ansettelse av innvandrere via NAV-systemet er 
lønnsomt og vinn-vinn for både arbeidsgiver og 
ansatt.  
Dette er noe også Grenland Næringsforening tar 
på alvor gjennom sin samarbeidsavtale med Nav 
Skien og Nav Porsgrunn, og Anita Nøstdahl og 
Marjan Farahmand fra NAV, presenterte muligheter 
for å få flere innvandrere ut i arbeidslivet.
 

Kvelden ble avsluttet med omvisning i 
Skageraks Energi flotte signalbygg før 
middag ble servert i Skageraks kantine. 

Frokostmøte  
Herøya Industripark
I samarbeid med Herøya 
Industripark og Herøya 
Næringspark inviterte Grenland 
Næringsforening til frokostmøte. 
Tema for møtet var Næringssamarbeid i 
Grenland på tvers av kommunegrenser og 
bransjer. Skiens ordfører Hedda Foss Five og 
Porsgrunns ordfører Robin Kåss informerte 
om hvordan kommunene i samarbeid med 
Grenland Næringsforening kan bidra til et 
godt klima for næringsutvikling i regionen.  
Daglig leder Mette Sannerholt Andersen og 
styreleder Christer L. Sørensen presenterte 
Grenland Næringsforening for industribedriftene, 
med vekt på hva foreningen kan bidra med 
for deres virksomhet. Møtet resulterte i flere 
nye medlemmer og Herøya Industripark AS 
meldte seg inn ved møteavslutningen.

Generalforsamling/
konjunkturrapport 
Den 131. ordinære 
generalforsamlingen ble avholdt i 
foreningens lokaler på Villa Fløyen. 
Det var 45 deltagere representert, 
hvorav 33 stemmeberettigede.  

Valgene ble som følger:

Styret:
• Styreleder Christer Sørensen (gjenvalgt for 1 år)
• Styremedlem Thomas Ellefsen (ikke på valg)
• Styremedlem Marianne Hegna (ikke på valg)
• Styremedlem Hans Rønning (ikke på valg)
• Styremedlem Jacob Aasland (valgt for 2 år)
• Styremedlem Linda Bolsøy 

Tveitan (gjenvalgt for 2 år)
• Styremedlem Magnus Nilsen (gjenvalgt for 2 år)
• Styremedlem Lene Syvertsen 

Olsson (valgt for 2 år)
• Styremedlem Lasse Kittilsen (valgt for 2 år)

Varamedlemmer:
• 1. varamedlem Lene M Aas 

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

Liland (valgt for 1 år)

09.01.18

19.04.18

08.05.18

06.03.18

10.04.18
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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) 

Etter avholdt generalforsamling presenterte 
sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-
Andresen, vårens ferske konjunkturrapport.

Møtet ble avsluttet med generalforsamlings-
middag der laks og jordbær stod på menyen.

Medlemsmøte/Sommerfest 
Sesongavslutning ble markert 
med årlig sommerfest på Villa 
Fløyen. Formuesforvaltning 
stilte nok en gang velvillig opp 
som sommerfestens møtesponsor. 

Denne gangen hadde de invitert tidligere NRK-
journalister og profilerte TV-ansikter, Eva Bratholm 
og Joar Hoel Larsen som hovedforedragsholdere. 

De engasjerte forsamlingen med utdrag 
fra sin nylanserte bok Året 1968 - vår 
generasjons 50 års jubileum. 

Frokostmøte om Bypakka 
Grenland Næringsforening,  
Vekst i Grenland og NHO 
Vestfold og Telemark inviterte  
til et viktig frokostmøte  
om Bypakka. Dette var siste 
sjanse for næringslivet til å gi innspill før 
endelige politiske beslutninger skulle fattes. 

Olav Risholt, Bypakke Grenland, redegjorde 
for hvilke endringer som kommer i 
handlingsprogrammet for Bypakka, 
og Marte Bakken Resell fra Telemark 
fylkeskommune orienterte om Byvekstavtale. 
Hun oppfordret næringslivsdeltakerne til å 
komme med innspill om hva som er viktig for 
Grenland i forhandlingene med Staten.

Innspillene ble notert og lovet tatt med videre.

Frokostmøte i Skien 
Næringsforum
Skien Næringsforum er en 
dialogarena etablert i 2013 der 
Skien Bystyres sentrale politikere 
møter sentrale næringslivaktører i 
kommunen. Formålet med arenaen er å utveksle 
informasjon om viktige pågående saker og drøfte 
de rammevilkår som både offentlig og privat sektor 
er underlagt.  

Bakgrunnen for dagens forum var:
Høsten 2018 skulle Bypakkas handlingsprogram 
revideres. Dette samtidig med at Grenland skal 
i dialog med staten om en forpliktende avtale 
innen areal-, transport og byutvikling. En slik 
avtale innebærer en ny stor mulighet til å få 
statlige midler til utvikling av regionen. Samtidig 
vil den forplikte regionen til å bidra i en nasjonal 
dugnad for å nå klimamål vedtatt i Stortinget. 

Det var stort engasjement og enighet om at 
en byvekstavtale er viktig for regionen vår. 
Næringslivsdeltakerne ga politikerne bred 
støtte til inngåelse av ny byvekstavtale.

Medlemsmøte/Grenlands 
nærflyplass – Torp Lufthavn 
Møtet ble avholdt på Villa Fløyen 
dit vi hadde invitert CEO på Torp 
Sandefjord Airport, Gisle Skansen. 
Torp Sandefjord må som privat 
flyplass slåss for sine rammebetingelser, Ikke 
desto mindre kunne han fortelle om en eventyrlig 
utvikling de siste årene og om en lufthavn som 
i dag er landets tredje største på utenrikstrafikk 
etter Gardermoen og Flesland. I 2018 passeres 
2 millioner reisende for første gang i historien, 
og Grenland er en viktig del av markedet.

Avslutningsvis orienterte Hanne Gro 
Haugland, daglig leder i Vekst i Grenland, 
om prosjektet: Grenland/Telemark som 
attraktivt etableringssted for bedrifter i 
verdikjeden for sjeldne jordarter (REE).

Kvelden ble som vanlig avsluttet med 
middag, mingling og nettverksbygging.

Møte i Porsgrunn Næringsforum
Det aller første møtet i 
et nyetablert Porsgrunn 
Næringsforum ble avholdt i 

05.06.18

14.06.18

04.09.18

11.09.18

22.08.18
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Porsgrunn Rådhus med tema Knutepunktutvikling 
i Grenland - fra Nasjonal Transportplan til lokale 
strategier og utviklingsbehov. Kommunalsjef 
Øystein Brinck orienterte om planer og prosessen 
vedrørende etablering av ny firefelts E-18 
gjennom Porsgrunn med nye kryssløsninger og 
knutepunktutvikling Kammerherreløkka, Porsgrunn.

Porsgrunn Næringsforum er en dialogarena der 
Porsgrunn Bystyres sentrale politikere møter 
sentrale næringslivaktører i kommunen. Formålet 
med arenaen er å utveksle informasjon om viktige 
pågående saker og drøfte de rammevilkår som 
både offentlig og privat sektor er underlagt.

Medlemsmøte/Kryptovaluta 
og Ringvirkninger
DNB var kveldens møtesponsor 
og stilte med utenbys 
foredragsholder, fagspesialist 
Ståle Johansen fra DNB Markets, 
Oslo. Han tok i sitt foredrag Kryptovaluta - forsøk 
på et overblikk med finansbriller, opp et spennende 
tema som mange er opptatt av for tiden: Hvordan 
ser framtiden ut for Bitcoins og Ethereum? 
 
Vi fikk også møte Anca Maria Helgesen, 
kundeansvarlig for bedriftsmarkedet i DNB 
Telemark. I sitt foredrag om Ringvirkninger ga 
hun oss et interessant innblikk i hvilke verdibidrag 
ansatte, bedrifter og eiere tilfører samfunnet.

Medlemsmøte/
Bedriftsbesøk USN, 
I hyggelig samarbeid med 
administrasjon og studenter 
inviterte vi til bedriftsbesøk hos  
Universitet i Sørøst-
Norge (USN) på Kjølnes.

Høgskolen i Telemark har de siste årene 
vært gjennom store endringer og er nå en 
del av Universitetet i Sørøst-Norge (USN), 
og det 4. største av Norges 10 universiteter 
med over 18.000 studenter og 1.600 ansatte. 
Universitetsetableringen i Porsgrunn vil ha 
store positive ringvirkninger for Grenland.

Prorektor Kristian Bogen informerte om 
universitetsetableringen generelt og campus 
Porsgrunn spesielt. Viserektor for forskning, 
innovasjon og internasjonalisering ved USN, Pål 
Augestad, informerte om universitets overordnede 
idé om å øke forståelsen og kompetansen 

innenfor autonome systemer hos bedriftene og 
næringsklynger i Buskerud, Telemark og Vestfold. 

Kveldens hovedforedragsholder Sverre Gotaas, 
adm. direktør i Herøya Industripark AS, holdt 
et spennende foredrag med tema Samarbeid 
og satsning på autonome systemer, noe de til 
gangs er i ferd med å gjennomføre på Herøya.

Avslutningsvis ble vi tatt med på en spennende 
og interessant rundtur på Campus Porsgrunn som 
endte i studenthuset Fabrikken der studentene 
serverte pizza til fornøyde næringslivsdeltakere.

Medlemsmøte/Lutefiskaften
Foreningens tradisjonelle 
Lutefiskaften gikk av stabelen 
med statsrådsbesøk og 
selveste næringsministeren 
som hovedforedragsholder. 

Det var fullt hus og en lydhør forsamling 
på nærmere 90 deltakere lyttet interessert 
til næringsminister Torbjørn Røe 
Isaksens inspirerende foredrag.
Hovedgjesten var invitert av årets 
hovedsamarbeidspartner Skagerak Energi. 
Konsernsjef Knut Barland innledet kvelden 
med å informere om at samarbeidsavtalen med 
foreningen var forlenget med nok ett år - noe 
som ble tatt godt imot av medlemmene.

Møtet ble avsluttet med nydelig sang av 
Anne Gravir Klykken før vi fikk gikk til bords 
for tradisjonell lutefiskmiddag, taler og 
underholdning.  Ordfører Hedda Foss Fives 
morsomme takk for maten-tale fikk stor applaus 
og latteren til å sitte løst rundt bordene.

Av sentrale saker foreningen har 
jobbet med i 2018 nevnes bl.a.:
• Høringssaker om større og 

mindre reguleringssaker
• Ivaretakelse av næringsinteresser på 

vegne av medlemmer (ad hoc saker)
• Videreføring av arbeidet med Skien 2020
• Deltakelse i prosjektgruppe for nytt 

Ibsenbibliotek Ibsen 2028
• Planlegging og møtegjennomføring i 

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

02.10.18 04.12.18

06.11.18
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• Etablering, planlegging og møtegjennomføring 
av Porsgrunn Næringsforum i samarbeid 
med næringssjefen i Porsgrunn.

• 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 NAV Porsgrunn 
har forlenget samarbeidsavtalen om 
kvalifisering og sysselsetting av flyktninger

• Deltakelse i Ressursgruppe Næring. 
Ressursgruppens 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 moderniseringsdepartementet

Medlemsforhold
Det har vært en netto tilgang på  
37 medlemmer i 2018.

Foreningens økonomiske situasjon
Omsetning i 2018 utgjorde kr 1 775 097  
som består av inntekter fra ordinær foreningsdrift 
og utleie av Villa Fløyen. 

Årsresultatet ble kr 156 665 mot  
kr 189 076 i 2017.
 
Villa Fløyen hadde et driftsresultat på kr 72 280 
og foreningen et driftsresultat på kr 74 024.
For øvrig vises til vedlagte årsregnskap. 

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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Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg   |   Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
tendenadvokat.no

GRENLANDS NÆRINGSLIV 

ER I VEKST.

DET HAR VI SETT LENGE.

 
I 2020 vil Vestfold og Telemark være 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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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

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
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Støtt våre 
annonsører!

JAN TERJE OLSEN
Bedriftsrådgivning

Økonomi – Finansiering
Strategi – Styrearbeid
Prosjektutvikling - Ledelse

Telefon: 90 77 15 90
E-post: jtolsen@jtolsen.no

ORG. NR. 997 687 957 MVA

Medlemsmøtene er en attraktiv 
møteplass for næringslivet  
i Grenland - et sted for nettverks- 
bygging og nye samarbeid.

www.formue.no
LES MER

(+47) 90 91 91 12
SENTRALBORD

Hva er formue?
For noen er formue bare et tall i banken. For andre er det muligheten til å utforske 
verden. Eller tid med familien. Et engasjement for andre enn deg selv. Kunsten på 
veggen din. Eller kanskje nysgjerrigheten som driver deg til å lære nye ting. 

Ingen formuer er like. Vi forvalter verdiene som betyr mest for deg.

En uavhengig forvalter

Utsnitt fra ”INNGREP NR 18” av Harald Fenn.

26 27
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Årsrapport 2018
- Årsregnskap 
- Resultatregnskap 
- Balanse 
- Noter 
- Revisjonsberetning
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BARE DEN BESTE
ER GOD NOK
Laila M. Håkonsen,  
Stig A. Gåre Andresen,  
Camilla Aaltvedt og  
Tommy Westby  
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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VentilasjonByggautomasjon Kulde ElektroRør Sikkerhet

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner som 
leverer smarte løsninger innen Rør, Kulde, Ventilasjon, Byggautomasjon, Elektro og Sikkerhet 

Porsgrunnsvegen 188, 3735 Skien  I  GK Inneklima, tlf: 35 56 05 60  I  GK Rør, tlf: 35 51 61 20  I  www.gk.no

I GK spiller vi hverandre gode, løfter det beste i hverandre frem,  
og utvikler vår kompetanse. I kombinasjonen av faglig spiss og  
bredde finner vi smarte løsninger som gir våkne elever i klasserom, 
friske barn i barnehager, trygge pasienter i sykehus og produktive 
medarbeidere i  energieffektive næringsbygg. 

Tar hånd om all  
teknikk i bygget

Totalteknisk

Felles lokasjon nederst i Kjørbekkdalen,  
midt i hjertet av Grenland  - kort vei til kundene!
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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  
2019
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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.



Grenland Næringsforening 
medlemsblad 2019

32

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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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. Vår felles satsing på sentrum kalles Skien 2020.

Skien – fylkeshovedstad  
og mulighetenes by

illustrasjon: A-lab

Tett på næringslivet i
Grenland og Telemark!
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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?
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Stolt sponsor til 
Grenland Næringsforening

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

32
Medlemsblad 2016 – Skien Næringsforrening

Stolt sponsor til 
Skien Næringsforening

Et trygt valg – hele livet

www.villa-mat.no
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Din energipartner
Skagerak Energi produserer strøm og varme fra fornybare kilder. 
Dette er et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på økt 
elektrifisering og digitalisering skal Skagerak bidra til innovasjon
og ny forretningsvirksomhet i regionen.

Skagerak Energi er en regional energipartner med bærekraftige 
løsninger for industri, havner, byer og utbyggere.

www.skagerakenergi.no

190228 Grenland Næringsforening annonse side 2-v5.indd   1 28.02.2019   14:39:55
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LØS MYSTERIET  
PÅ 60 MINUTT!
Har du det som kreves for å løse 
gåtene i Telemark Escape? Meld deg 
til tjeneste i Det Skjulte Selskab og 
finn seglet som sikrer Norge fred, som 
redder grunnloven. Telemark Escape 
foregår i det herskapelige hovedhuset  
i Brekkeparken. Her kan du og ditt 
team teste ut samarbeid og teamwork.

BREKKEPARKEN Mer info?  
35544500 
escape@telemark.museum.no

Book den beste tiden nå! 
telemarkescape.no

Vi tilbyr også Escape-runder 
på 30 minutt. Kontakt oss og 
få et skreddersydd tilbud for 
din bedrift.

VESTRE PORSGRUNN - WWW.AASLAND.NO

www.bluetown.no
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Huskomiteen har i 2018 bestått av formann 
Hege Sondresen – Finn Erik Karlsen – 
Erik Tanche Nilssen – Morten Christoffersen 
– Jan Terje Olsen.  
 
Det har vært avholdt 1 møte i året som har gått.

Året som har gått har vært et rolig år i hus-
komitéen. Det har vært utført vanlig vedlikehold og 
alle tilsyn og kontroller er gjennomført og 
godkjent. I 3. etg. på østveggen har det 
blitt satt inn nye vinduer og karmer. 

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

Skien 11. mars 2019

For huskomiteen

Hege Sondresen (s.)
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 til sist gir våre møteplasser gode 
muligheter for nettverksbygging og nye 
samarbeid. Vi har et moderat kontingentnivå 
sammenlignet med tilsvarende foreninger. 

Styrets forslag til årlige 
kontingenter pr 1.1.2020:
• Kontingent for medlemsbedrifter inntil 

5 årsverk kr 2 750 (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 2018

Kontingent 2020
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Grenland 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 – Utvikling av  
Skien som reisemål
• Christer L. Sørensen

Klosterøyafondets styre 
• Mette Sannerholt Andersen (nestleder)
• Jan Terje Olsen

Skien Handelskammer
Årsmøterepresentanter:
• Tom Eigel Bratsberg Larsen  
• Erik Tanche Nilssen
• Mette Sannerholt Andersen 

• Kjell Nærum, vararepresentant
• Jan Terje Olsen, vararepresentant 

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

Representanter

www.formue.no
LES MER

(+47) 90 91 91 12
SENTRALBORD

Formue er å skape.
Verdi oppstår når vi jobber mot et mål. Når gründerdrømmen går i oppfyllelse. 
Eller når kunnskap og erfaring overleveres  til neste generasjon. For noen er 
formue bare et tall i banken. For andre er det nysgjerrigheten etter å lære nye ting. 
Gleden ved å skape er verdifull.

La våre rådgivere forvalte verdiene dine, så du kan fortsette å skape.

En uavhengig forvalter

Utsnitt fra ”Hånden som aldri sluttet å male” av Morten Viskum.



Grenland Næringsforening 
medlemsblad 2019

40

Skien 415 34 701 - Porsgrunn 415 34 707

Vi leverer
solskjerming

på mål.

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

www.thonhotels.no/hoyers

Møter, kurs og  
konferanser?

Prøv oss!
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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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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  

+ Lokalt tilstede for bedrifter i Grenland

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

Harald Susaas  
Tlf: 35 58 78 24
hasu08@handelsbanken.no

Som kunde i 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.
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Tlf. 35 51 92 92 • atenti.no •Telemarksgata 12, 3724 Skien

Snakkmed
oss omdigitalt
regnskap
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Royal Dutch Airlines

Tromsø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Manchester

London

Riga

Vilnius
Gdansk

Szczecin

Warszawa
Wroclaw

Poznan

Lublin

Bucuresti

Skopje

Split

Milano–Bergamo

Rhodos

Antalya

Kreta

Sharm el-Sheikh

Mallorca

Alicante

Malaga

Gran Canaria

Tenerife

Katowice Krakow

København

Amsterdam

Evenes

Bodø

Malta

Hamburg

Bare en svipptur unna!

 Velkommen til oss! 

TORP er bare en liten 

time unna – med 

  

NSB eller egen bil.Telemark
ekspress

en

Seljord - Bø - Ulefoss - Skien - Porsgrunn - Larvik - Sande�ord - Torp - Tønsberg

TORP_210x297_feb2019_Telemark.indd   1 22.02.2019   14:53


