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Nicro · Multifag · Bokbinderiet Johnsen 

Vegheim Taksering og Bygg AS · Interflora Gallefos 
Fagflis Grenland · ETN Grafisk · Hoels Hagesenter AS 

XL Bygg - Gisholt & Finne · Malerbua · Grenland Dør & Vindu AS 
KFL Elektro & Industri · Salmakeren · Meny Lietorvet

  Bjørn Åge Hauen AS · Byggmester Bjørkholt AS
Villa Mat · Walters · GHL Hage & Landskap

 Skien Boligbyggelag · Ingolf A. Knutsen · Strai Kjøkken 
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Murmester Gulliksen · Byggmester Lauritsen 
Kontorbygg AS · VVS-Senteret Skien AS · Mestergull Lietorvet 
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Helge Lia · Jernia O. P. Sondresen · A. Heimholt AS · 
Revisjonsselskapet AS · Skien Blikkenslagerverksted AS 

Bama Telemark AS · Skien Rørleggerforretning AS
Skien Håndverk- og Industriforening · TermoRens AS

M2 Næringsmegling · Bertel O. Steen

Glava AS
Postadresse: F, 1801 Askim

goran.berntz@glava.no
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Årsmøtet 2021
Det 143 ordinære årsmøtet den 2. April kl. 17.00

Årsmøtet skal:
a. Behandle styrets årsmelding
b. Behandle siste års reviderte regnskaper gjennomgang av  

kritiske revisorers beretning
c. Fastsette kontingent
d. På valg

1. Formann
2. To nye styremedlemmer
3. Et Varamedlem
4. En kritisk revisor
5. Diverse komiteer og tillitsmenn samt fastsette deres funksjonstid
6. To medlemmer i valgkomiteen, gjenvalg for 2 år.
7. Behandle andres saker som forelegges av styret

Styret håper på godt fremmøte og ønsker alle  
medlemmerhjertelig velkommen!

Formannen har ordet
Så endte vi opp med enda et Korona år som har lagt 
begrensninger på våre aktiviteter, men har likevel 
fått til både noen styremøter, medlemsmøter og 
julemøte. Ref årsmeldingen. Planlagte aktiviteter 
som ikke ble noe av har vi utsatt til 2022 og satser 
da på at vi er over det verste da.

Økonomien i foreningen er god til tross for at vi ikke har kunnet fakturere 
annonser etc som tidligere. Pengene vi fikk fra Skien Handelskammer står 
å godgjør seg på konto med god avkastning hittil.

Det er oppdaget sprekkdannelser i konstruksjonen på bygget. Vi vet pr 
dato ikke helt hvor alvorlig dette er, men huskommiteen sørger for å få en 
profesjonell utredning på dette. Vi krysser fingrene for at dette ikke er for 
alvorlig og vil skape et pengesluk for oss.

Jeg har nå vært formann siden 1 april 2017 altså i 5 år. En president  
har fire års perioder så jeg er nå på overtid og det er på tide med litt  
forandring. Jeg ber derfor valgkomiteen finne et godt nytt emne blant  
våre eminente medlemmer. Gjerne fra den yngre garde i foreningen.

Da jeg startet opp var jeg veldig optimistisk til å få inn nye medlemmer. 
Dette viste seg ikke å være så lett som jeg trodde. At koronaen kom har 
heller ikke gjort det lettere. Dette vil derfor bli en viktig oppgave for det 
nye styret.

Jeg vil takke styret, komiteer, ordenskollegiet og alle medlemmene som 
har bidratt og stilt opp for foreningen for samarbeidet og hyggelig lag i 
årene som har gått.

Tusen takk for meg. Det har vært en ære å få være formann.

Årsmøtet for 2021 avholdes på huset lørdag 2.april 2022 kl 17 med etter-
følgende fest kl 19.00

Jeg gleder meg til å se deg på årsmøtet – Sett av datoen og møt opp

Med gunst
Thore Andreassen

Foto: Liv Sundbø

Aperitiff

Forrett:
Confitert Telemarksrøye med 
eggekrem, salat av agurk, dill  
og grønt eple, sherry sirup og 
rugbrødsmuler.

Hovedrett:
Hjort ytrefilet med rødvinsglace, 
pastinakkpure, rødløkskompott, 
sautert sopp, vårløk og bakte 
småpoteter

Dessert:
Saftig brownie med bær  
og sorbet

Øl og Vin til maten

Antrekk: mørk dress 

Pris per pers: 750.NOK
Bindene påmelding innen 28.03-2022
 
Send Vipps til 128640
Faktura kan utstedes etter ønske.

Merk innbetaling med navn for 
påmeldt.

E-post: Skienhaandverker@live.no 
Åse-May Eriksen: 986 25 177

ÅRSFEST - LØRDAG 2.APRIL KLOKKA 19. 
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Styret med vararepresentanter

Bak fra venstre: Morten Mitchell, Sindre Solbakken, Rune Holm Tangen og Kjell 
Doksrød. Foran fra venstre: Åse May Eriksen, Thore Andreassen (formann) og Tore 
Rønningen

Bertel O. Steen Telemark
Bedriftsvegen 120, 3735 Skien, tlf. 35 50 90 00, www.bostelemark.no

EQB 300: Rekkevidde inntil 419 km (WLTP). Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 18.1 kWh /100 km. CO2: 0 g/km. Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Oslo (elektriske biler er ikke  
momsbelagt). Lokale frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme og vil variere ut ifra hvor i Norge bilen skal fraktes. Årsavgift kommer i tillegg. Forbehold om skrivefeil. Pris varer til og med 30. april 2022.  
Avbildet modell kan avvike fra tilbud.

Helt nye EQB fra Mercedes-EQ. 
Opptil 419 km elektrisk rekkevidde og plass til storfamilien. 

EQB 300 4M Progressive Edition Utstyr inkludert:
• Progressive line
• Metallic lakk
• Elektrisk bakluke
• KEYLESS GO
• Smartphonepakke
• Oppvarmede  

vindusspylersystem

• Korsryggstøtte
• Kjøreassistentpakke
• Oppvarmet ratt
• 7-seter
• Justerbar 2. seterad
• Vinterhjul 18″ original
• Ett års medlemskap i IONITY  

via Mercedes me Charge. 

Besparelse: Kr 7.400,-

Nå 
kr 549.000,-

Leasing pris kampanje: Kr 4.999,- pr. mnd. eks. mva.
Innskudd kr 99.000,-. Leasing fra Bertel O Steen Finans i samarbeid 
med Santander: Startleie inkl. etabl.gebyr: Kr 102.400,- månedsleie 
kr 4.999,- og totalpris kr 282.364,-. 3 års bindingstid, kjørelengde  
45 000 km. Med forbehold om godkjenning av finansieringsselskap.

Produsent av rustfritt utstyr til
Storkjøkken- og VVS-bransjen

Nicro AS, 3748 Siljan
Tlf.: 35 94 26 00, Fax: 35 94 15 38, www.nicro.no

Produsent av rustfritt utstyr til Stokjøkken- og VVS-bransjen
Nicro AS, 3748 Siljan – Tlf. 35 94 26 00 – Fax 35 94 15 38 – www.nicro.no
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Huskomité:
Kenneth Bjørkholt Gjenvalg 2 år

Tore Rønningen Gjenvalg 2 år

Jørn Bratlie Gjenvalg 2 år

Arnold Rønningen Gjenvalg 2 år

Skytterkomité:
Sten Ove Heimholt Ikke på valg

Arve Severinsen På valg Yngvar Olsen 2 år

Helge Lia Ikke på valg

Truls Jonassen Gjenvalg 2 år

Ordenskollegiet velges for 5 år:
Kansler: Morten Mitchell På valg 2026

Herold: Yngvar Olsen På valg 2026

Medlem: Sindre Solbakken På valg 2026

Medlem: Åse May Eriksen På valg 2023

Forman:

Nestformann:

Valgkomité:
Kenneth Bjørkholt Ikke på valg

Tore Rønningen På valg Gjenvalgt for 2 år

Arnold Rønningen På valg Gjenvalgt for 2 år

Skien 2022

Med gunst,
Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling
Tillitsvalgte for driftsåret 2022

Styret: 
Thore Andreassen På valg Morten Mitchell 1 år

Rune Holm Tangen På valg Gjenvalg 2 år

Kjell Doksrød Ikke på valg

Morten Mitchell På valg Sindre Solbakken 2 år

Åse May Eriksen På valg Gjenvalg 2 år

Vara til styret:
Tore Rønningen Ikke på valg

Sindre Solbakken På valg Janne Staahlen 2 år

Kritisk revisor:
Liv Sundbø På valg Gjenvalg 2 år

Kenneth Bjørkholt På valg Gjenvalg 2 år

Legatkomité:
Liv Sundbø Gjenvalg 2 år

Øyvind Andersen Gjenvalg 2 år

Åse May Eriksen Gjenvalg 2 år

Festkomité:
Kay Kittilsen På valg Birgitte Sletten 2 år

Arnold Rønningen Gjenvalg 2 år

Kenneth Bjørkholt Gjenvalg 2 år

Tore Rønningen Gjenvalg 2 år



10 11

VELKOMMEN TIL O´LEARYS SKIEN!  
Ønsker du å knytte bedre relasjoner mellom dine ansatte?  

Hos O´Learys kan du arrangere bowlingkvelder, lønningspils 
eller konferanser. Vi har 1500 kvm med restaurant og bowling 

på Arkaden i Skien.

Skytekonkurranse 2021
Mesterskapet ble avholdt på Løveid skytterbane 25. august 2021
Også i år stilte Åge Sivertsen fra Løveid skytterlag opp, slik at foreningen 
fikk avholdt sitt mesterskap.Sytterkomiteen vil takke Åge hjerteligst for at 
han alltid stiller opp. 

I år deltok 6 skyttere, så deltagelsen var ikke helt det store. Vi skylder på 
coronaen, og håper på bedre oppmøte nesteår

Resutatene er som følger.

1. klasse: Arnold Rønningen 156 p.
 Rune Holm Tangen  138 p.

2. klasse:  Sindre Solbakken 217 p.
 Thore Andreassen 212 p.

3. klasse: Bård Heimholt  225 p.
 Torbjørn Lensebakken 218 p.

300 m liggende: Sindre Solbakken 82 + 7,2 = 89,2 p.
100 m liggende: Bård Heimholt 87 + 2,6 = 89,6 p.
100 m stående: Thore Andreassen 32 + 7,2 = 39,2 p..
100 m kne: Torbjørn Lensebakken 39 + 2,2 = 41,2 p.

Kronprinspokalen ble vunnet av Thore Andresen 212 + 35,2 = 247,2 p.

Foreningens Skyttermester i 2021.
Sindre Solbakken 217 + 33,2 = 250,2 p.
Tildeles foreningens skyttermedalje forgylt i sølv. For tredje gang.

Foreningens vandrepokal sammenlagt.
Sindre Solbakken 217 + 33,2 = 250,2 p.

Aksje i Neerbyes pokal
Sindre Solbakken 217 + 33,2 = 250,2 p. 

For skytterkomiteen,
Helge Lia
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Årsmelding
for driftsåret 1/1 - 31/12 2021

Styret i SHIF har i 2021 bestått av:
Formann: Thore Andreassen
Nestformann: Morten Mitchell
Styremedlemmer: Kjell Doksrød (sekretær), Åse-May Eriksen,  
Rune Holm Tangen
Varamedlemmer: Tore Rønningen og Sindre Solbakken

Det er i løpet av 2021 avholdt 5 styremøter, 5 medlemsmøter pluss  
årsmøte.

Medlemmer
S H I F hadde pr 31.12. 2021  54 medlemmer

Foreningen har følgende 6 æresmedlemmer
Rolf Neerbye , Hans Innleggen, Ardis Thorstensen, Liv Sundbø og  
Helge Lia

Årsmøtet for 2020 ble ikke avholdt før 21 oktober i 2021.  
Dette pga korona restriksjoner

Det har ikke vært anledning til så mye skyting på huset som vi pleier, men 
vi møttes på Løveid tradisjon tro for kåring av de beste skytterne.

Julemiddagen var tilbake og vi ble servert med god mat fra Mathuset med 
tilhørende drikke. Premieutdeling fra årets skytekonkurranse  ble avholdt. 
I år underholdt vi oss selv med gode historier fra medlemmene rundt bor-
det.

Det har ikke vært aktivitet i Legatet

Styret
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Eiendommen
Cort Adlersgate 1, 3717 Skien

Driftsåret 142:

Pr 31.12.2020 var det 3 parkeringsplasser ledig, som ble utleid igjen  
i løpet av 2021.

Det er blitt laget ny trapp ut i fra festsal med dirkete tilgang til plen og 
parkering, dette ble utført av murmester Rune O. Hanssens murerfirma 
Hanssen og Henriksen AS.

Det ble samtidig satt opp rekkverk som ble utført av Anton W. Johansen.
Redskapsboden ble vasket og malt utvendig av Malerfirma Janne Staahlen 
AS.

Det har blitt oppdaget sprekker i murpuss på bygningen, spesielt utsatt er 
vegg mot hagen vår, som vi har fått en vurdering på av Murmester Rune 
O. Hanssen.

Dette må gjøres noe med, og vi er i dialog for å finne den beste løsningen 
på denne problematikken.

Det er også påkostet nytt ledningsnett i kjelleretasjen etter pålegg fra 
Branntilsyn, dette er utført av Elektropartner AS.

Skien Håndverk og industriforening  
Jubilanter 2022
Navn Født År

Anna Julie Løberg 20.08.1932 90 År 
Gerd Kongstvedt Schjerven 23.09.1937 85 År 
Torgeir Kjellsen 11.10.1942 80 År
Helge Lia 10.12.1942 80 År
Liv Sundbø 13.02.1947 75 År
Ardis Thorstensen 08.03.1947 75 År
Tore Rønningen 05.12.1947 75 År
Jørn Bratlie 23.06.1952    70 År
Wenche Wagenius                      22.11.1962 60 År

DUESTIEN 3 – 3717 SKIEN
Tlf. 35 52 09 03
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Skien Håndverk og industriforening  
Jubilanter 2023
Navn Født År

John Johnsen 23.09.1938 85 År
Øyvind Wighus 05.10.1938 85 År
Ole Jakob Jensen 27.10.1948 75 År
Arnold Rønningen 09.03.1953 70 År
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GHL Hage & Landskap er 
en del av en gruppe med flere 
 virksomheter, som spiller på 

 hverandre for å gi et bedre tilbud 
våre kunder.

GHL Fjernvarme AS    

Ble etablert i 2020. 
Hvorfor fjernvarme? 
• Forutsigbar oppvarming 

og bidrar til etableringen 
av et fjernvarme-anlegg, 
som fyrer på bioenergi 
(flis).

• Grønn energi bidrar til 
bedre miljø, ved at den er 
kortreist, fornybar og Co² 
nøytral

• Ivaretar og hindrer at 
kultur-landskapet gror 
igjen 

• Gjenvinne hageavfall til 
energi 

Tlf. 35502425 
post@ghl.no 
www.ghl.no

Ta kontakt med oss, vi er klare!

GJERDEFABRIKK – SMEDFORRETNING
MEKANISK VERKSTED

Lundegt. 35, 3718 Skien 
Tlf. 35 51 91 50 – Telefax 35 53 05 49

E-post: jan@awj.no
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mathusetskien.no 
   

 post@mathusetskien.no  
Tlf: 40 55 44 22 

 

 
 
 

MATHUSET SKIEN 
STOLT LEVERANDØR AV ALLE 

TYPER SELSKAPSMAT 
 
 

FRA ENKEL PÅSMURT, 
 TAPAS OG KORTREIST MAT 

TIL STORE GALLA OG 
BRYLLUPSMENYER 

 
 

VÅRT SISTE BIDRAG PÅ 
MATSTAMMEN ER 

KOKKEN HJEM TIL DEG 
ELLER DIN BEDRIFT 

 
 

DET FULLFØRER VÅR VISJON OM Å 
VÆRE EN FULLSKALA 

MATLEVERANDØR PÅ ALLE 
ARENAER 

 
 

BESØK VÅR FLOTTE NETTSIDE FOR MER INFO, MENYER OG PRISER  
KONTAKT OSS PÅ TELEFON ELLER BESØK OSS KL 10-16 ALLE HVERDAGER 

 
 

VI SER FREM TIL ET VELSMAKENDE SAMARBEID 

VÅR PRIORITERTE MATLEVERANDØR:

- Dreiing og fresing i metall og plast
- Hydraulisk sylinderservice
- Prototypeutvikling og produksjon
- 3D CAD

KSM – Skien Verktøyindustri AS
post@ks-maskinering.no 
Tlf. 35 91 30 10

Vi feirer 25 år i 2021 og fornyer oss for å møte de neste 25 !

- Dreiing og fresing i metall og plast
- Hydraulisk sylinderservice
- Prototypeutvikling og produksjon
- 3D CAD

KSM – Skien Verktøyindustri AS
post@ks-maskinering.no 
Tlf. 35 91 30 10

Vi feirer 25 år i 2021 og fornyer oss for å møte de neste 25 !

- Dreiing og fresing i metall og plast
- Hydraulisk sylinderservice
- Prototypeutvikling og produksjon
- 3D CAD

KSM – Skien Verktøyindustri AS
post@ks-maskinering.no 
Tlf. 35 91 30 10

Vi feirer 25 år i 2021 og fornyer oss for å møte de neste 25 !
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LAND ROVER DISCOVERY
VAREBIL SDV6 306HK HSE

HØY YTELSE OG RIKELIG MED PLASS!

Opplev en enklere arbeidsdag med nye Discovery 
Varebil 306hk automat firehjulstrekk. Tilhengerkapasitet 
på 3500 kg med funksjoner som gjør trekking av 
tilhenger uanstrengt og trygt. Det perfekte valget! 
 
Kontakt oss så vi sammen kan finne din drømmebil! 

Autostrada AS
Lyngbakkvegen 1, Skien
Tlf: 35 58 70 70
autostrada.com Fra kr 799.900,-

ink.mva

Advokat Ole-Martin Meland
Prinsessegata 14, 3724 Skien
Postboks 3113 Handelstorget
N-3707 SKIEN

Telefon: 35 53 05 50
Faks:  35 53 00 61
Mobil:  92 45 89 59

omm@advokatmeland.no      www.advokatmeland.no

                     Advokattjenester og eiendomsmegling

Spesialister på nærings- 
og landbrukssalg

Størst på næringsutleie 
i Grenland• Skien

• Porsgrunn
• Sandefjord
• Oslo

Du finner oss i:

Adresse: Prinsessegata 14, 3724 Skien
Telefon: 35 53 05 50

NÆRINGSMEGLING
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Besøk vår nye hjemmeside:
www.nglass.no

Bedriftsveien 108, 3735 Skien • Tlf:35 59 68 70
Mail: post@nenset-glassverksted.no

Besøk vår webside: www.nglass.no

Din totalleverandør innen bil- og bygningsglass!

Trommedalsvegen 223 Telefon 35 59 68 70
3735 Skien Morten Mitchell 950 42 067
post@nglass.no www.nglass.no

Bedriftsveien 108, 3735 Skien

Bedre 
løsninger for 
næringslivet

i Telemark

For oss i BDO er det viktig å kjenne  
kunden godt, slik at vi kan levere verdi
fulle tjenester. Vi reagerer spontant, vi er 
proaktive og vi bryr oss om kundene våre. 
Våre dyktige fagfolk står klare til å løse 
dine utfordringer.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf: 35 50 53 20
Epost: skien@bdo.no

Revisjon  |  Advokat  |  Rådgivning  |  Regnskap

Betonmast Telemark AS
Strømdaljordet 58, 3727 Skien

Tlf. 35 50 48 50 – www.betonmast.no

STERKT KONSERN. LOKALT FOKUS.
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LYNG & LØBERG A.S
GODKJENT RØRLEGGERFORRETNING

Liegt. 25, 3717 Skien – Tlf. 35 58 84 50
E-post: butikk@lyngogloberg.no

Din lokale Rørlegger- rørlegger og butikk på samme sted.

Rødmyrjordet 6, 3735 Skien
Tlf: 35 54 01 11

e-post: post@hansen-henriksen.no

Raset 46, 3735 Skien
Tlf. 35 50 18 21 - 909 88 194 - Fax 35 50 25 07 - thor.erling@transport-service.no

Kranbiler • Kranbil med grabb • Krokbiler • Liftbil • Maskinsemi 
Tippsemi • Walkingfloor • Containertransport med sidelaster 

Vrakbilmottak • Batterimottak

J. Schaanningsgt. 51, 3746 Skien
Telefon: 35 53 30 01 / 99 69 99 63 - Telefax: 35 53 26 04 - E-post: post@seax.no

INDUSTRIANLEGG  •  BOLIGANLEGG  •  KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG  
•  ALARMANLEGG  •  ELVERKSRAPPORTER

DIN     ELEKTRIKER!
punktlige
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Vegheim Taksering og Bygg AS
Loksefjellveien 798, 3721 Skien

 Telefon Ole Erik 95 82 96 20
  Sverre 99 29 27 73

E-mail svvegh@online.no

 

 

 

Lysø Flis & Naturstein AS 
Bedriftsveien 30

3735 Skien
Tlf.: 35 58 70 00
www.fagflis.no

e-post: grenland@fagflis.no

proffenes
førstevalg

 

Telemarksgata 8 
3724 Skien

Telefon 
953 02 600

E-post
interflora.gallefos@interflora.no
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Håvundvegen 286
3713 Skien

Alt av blomster til hus og hage. 
Kjempeutvalg av hagemøbler!

Erik Tanche Nilssen AS

Hagebyveien 26, 3734 Skien | PB 2560 Kjørbekk, 3702 Skien 

35 90 40 00  ·  www.etn.no

ETN Grafisk Design, print & retail

Forbruksvarer til næringslivet

etngrafisk.no

etnengros.noETN Engros

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

Stort utvalg i:

TRELAST

*
BYGGEVARER

*
JERNVARER
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Bøleveien 154, Skien 
Telefon 35 50 02 50 • Mobil 920 49 368
Fax 35 50 20 32 • post@malerbua.no

Gode råd er gratis hos oss!
• Tapet     • Gulvbelegg     • Tepper
• Fliser     • Egen håndverksavd.

Leveranse av dører
vinduer • garasjeporter • takverk

 
Mobil 957 61 350

Mail arnold@grenland-dv.no

KFL er og ønsker å være en foretrukken  
serviceleverandør, lokalisert i Grenland.  

Vi gir våre kunder de beste løsningene innen  
sammenstilling, oppgradering og vedlikehold.
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Nedre Kongerød 20, 3737 Skien 
Tlf: 48 44 44 04 / kristoffer@kflindustri.no

www.kflindustri.no

VÅR VIRKSOMHET

Vi kan ta oppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 
Vi har tett samarbeid med andre leverandører av verkstedtjenester 
og ingeniørtjenester
 
Vi utfører våre oppdrag smidig og effektivt
 
Vi har bred kompetanse fra skips, land & offshorebasert industri, 
bygg & anlegg

Vi leverer tjenester innen rør, tubing, el & aut, stål pre-fabrikasjon, 
montasje, fabrikasjon og montasjeoppfølging, dokumentasjon og 
QA

Sentrale personer i ledelsen er LEAN sertifisert på Green  
Belt nivå. Her i firmaet har vi kunnskap og fokus på:

 • Virksomhetsforståelse.

 •  Respekt for mennesker.

 •  Verdiskapende fokus.
 
 •  Egendrevet, systematisk, kontinuerlig  
  forbedring og utvikling.

Egenutviklede Støtdempertårn  
til Discovery Varebil

• opprettholder bilens kjøreegenskaper/komfort
• ingen inngrep i bilens interiør
• dette er vi alene om i markedet

Bataljonveien 25
3734 SKIEN 

Tel:               35 59 33 95 
Mobil:          915 67 363 
E-post:         post@salmaker.as www.salmaker.as
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TELEMARKS STØRSTE DAGLIGVAREFORRETNING!
Kom og opplev våre ferskvaredisker

TELEMARKS STØRSTE DAGLIGVAREFORRETNING!
Kom og opplev våre ferskvaredisker

Åpningstider 8 – 21 ( 8-19)

MALERMESTER

Kongensgt. 21, 3717 Skien
Telefon 35 53 11 10 – 48 00 42 00

Fax 35 52 79 11. E-mail: mail@maler-mester.no

Gulvbelegg – Tepper – Tapet 
Sprøytemaling – Maling – Liftutleie

 • Nybygg • Restaureringsarb.
 • Innredningsarb. • Snekkerverksted

S e r v i c e  •  K v a l i t e t  •  R e f e r a n s e

3746 Skien 
Tlf. Kenneth: 900 39 199 · Tlf. Sondre: 916 21 903

ken-bj2@online.no · snekkerhavenstrom@hotmail.com
-fagk

un
ns
ka
p
gi
r tr

ygghet

Bjørn Åge Hauen asBjørn Åge Hauen as

Jon Alvssonsgt. 9 – 3746 Skien
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Telefon 35 52 42 84 – 918 77 307
E-post: post@villa-mat.no

SKIEN

STEDET FOR HJEMLIG HYGGE

Brylluper – selskaper – møter – sammenkomster
for inntil 100 personer

www.villamat.no

1 ENHET

Velkommen til Walters Mat & Vinhus!

Vi har åpnet vår nye restaurant; Walters Mat & 
Vinhus på Gjemsø Plass 7 (gamle Låshuset).  

Her finner du en liten og koselig plass med  
god mat, god drikke og godlyd fra vinyl.

Vi har åpent torsdag til lørdag fra kl 18.00-23.30

Smårettene våre kan du spise som snacks  
eller sette sammen til et deilig måltid. Du kan  

også kombinere dem med en av våre hovedretter.  
Vi har selvfølgelig en rikholdig drikkemeny slik  

at alle behov blir ivaretatt.
 

Walters er en liten og intim restaurant.  
Det kan lønne seg å bestille bord på forhånd!  

Vi gleder oss til å ta dere imot! 
 

Ring oss på 35 52 36 70. 

 

 

Meny 

Småretter 

Jordskokksuppe, grilla bacon kr 50,- 

Gruyère-vaffel, langtidsstekt oksebrisket, kimchi kr 80,- 

/Gruyère-Vaffel, soppstuing, kimchi (V) kr 80,- 

Svineknoke-croquette på Borgestad gris, karamellisert løk, betekrem kr80,- 

Vannbakkels, Skagenrøre kr 80,- 

Dagens oster, Marmelade, nøttebrød kr 90,- 

Spekemat; assorterte salamis og skinke kr 80,- 

Tilbehør; Steinovns-focaccia; kr 30,- Hummus; kr 30,- Oliven kr 30,- Aïoli kr 30,- 

Snacks? 1-3 småretter passer fint. Ganske sulten? Prøv alt på en fjøl, eller plukk 
noen som forrett(er) og gå for hovedrett også 

Hovedrett 

Grillet Entrecôte fra kullgrill, dagens tilbehør, Trøffelsaus 274,- 

/Grillet confisert Kålrabi-steak, samme tilbehør (V) 254,- 

Dessert 

Epleterte på epler fra Nyhuus Gård kr 85,- 

Creme Brulèe kr 85,- 

Bare litt søtt? Walters Cognac-trøfler kr 55,- 

(kommer i hendig pose og kan tas med hjem. Faktisk! Kjøp noen poser og ta med 
hjem, også!!) 
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Lover og vedtekter 2022
For Skien håndverk- og industriforening
§ 1  FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og 
sosiale interesser, virke for fremme av disse i næringsliv og samfunn, samt 
hevde medlemmenes interesser overfor de lokale myndigheter og institus-
joner.

Foreningen skal arbeide for kollegial forståelse og samhold blant sine 
medlemmer.

Foreningen er upolitisk.

§ 2 FORMÅLET SØKES OPPNÅDD VED:
1. Regelmessige møter til behandling av felles faglige og almenne 

spørsmål vedrørende medlemmenes interesseområde.
b. Å søke samarbeid med andre organisasjoner med lignende formål.
c. Å søke fremmet blant medlemmene forståelsen av organisasjonens 

betydning.
d. Å gi uttalelser i de saker som blir forelagt foreningen.
e. Å arbeide for best mulig rekruttering til og dyktig opplæring i bedrift-

ene, samt påvirke og tilskynde ungdom til undervisning i videregående 
skoler samt annen undervisning som har betydning for dyktiggjøring i 
de respektive fagområder.

f. Å sette i verk tiltak for å hjelpe medlemmer under sykdom og alderdom.
g. Selskapelig samsvar.

§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer kan opptas:

1. Selvstendig næringsdrivende innen håndverk- og industri eller daglig 
stri eller daglig leder/disponent innen yrkes og bransjer som har felles 
næringsinteresser.

2. I innskrivningspenger betales kr. 1000,– som tilfaller foreningens legat, 
samt årskontingent pro rata fra den dag opptagelse finner sted.

3. Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig styre etter innstilling fra 
ordens-kollegiet ifølge foreningens statutter for hederstegn.

4. Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent for sin innsats i forenin-
gen, og andre som har arbeidet til beste for foreningen og dens virke, 
kan tildeles foreningens fortjenestemedalje med diplom. Tildelingen av 
fortjenestemedaljen bestemmes av et enstemmig styre etter innstilling 
fra ordenskollegiet ifølge foreningens statutter for hederstegn.

5. Ordenskollegiet innstiller for styret fortjente medlemmer til billed- 
galleriet.

§4 INN- OG UTMELDELSER
Opptagelse som medlem av foreningen – tilsendt søknad med utfylt  
erfaring og rolle i bedrift, etter å ha vært behandlet og godtatt av styret,  
i medlemsmøte eller ved elektronisk kommunikasjon. Det skal innhentes 
relevant og objektiv informasjon, som rettferdiggjør avgjørelse for opptak 
eller ikke. Søkeren vil på medlemsmøte bli opptatt i de former som styret 
bestemmer. Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen desember måneds 
utgang. I motsatt fall ansees vedkommende som medlem også det  
følgende år.

§ 5 KONTINGENTEN
Årskontingenten, som fastsettes av ordinært årsmøte, betales forskuddsvis 
til kassereren eller på annen måte som styret bestemmer. 

Medlemmer som står til rest for mer enn ett år, kan av styret strykes som 
medlem. Kontingent som ikke er betalt ved forfall, kan inndrives rettslig.

Medlemmer som har nådd pensjonsalder, og som har trukket seg fra aktiv  
virksomhet, får redusert foreningskontingenten til 1/2-parten av den til 
enhver tid fastsatte årskontingent. I spesielle tilfelle kan styret frita for 
kontingent.
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§ 6 STYRET
Styret består av formann, nestformann og 3 styremedlemmer.
Til styret velges 2 varamenn.

Styrets formann velges skriftlig av årsmøtet ved særskilt valg for ett år av  
gangen. Styremedlemmer og varamenn velges av årsmøtet skriftlig for to 
år av gangen. Blant de valgte styremedlemmer velger årsmøtet nestfor-
mann med ett års funksjonstid. Skulle nestformannen i perioden komme 
til å overta formannens funksjoner, kan styret innen sin midte velge ny 
nestformann for den gjenstående del av perioden. Styret kan ansette løn-
net forretningsfører og/eller kasserer og sekretær. Styrets forhandlinger 
ledes av formannen, eller i dennes fravær av nestformannen. Minst 3 
medlemmer, hvorav formannen eller nestformannen, må være til stede for 
at gyldige vedtak skal kunne fattes. Ved stemmelikhet gjør formannens 
stemme utslaget.

Styret holder møte så ofte formannen innkaller til sådant, eller når 3 av 
dets medlemmer forlanger det. Saker som vedrører en faggruppe eller et 
laug, skal før styret behandler dem, være forelagt gruppens eller laugets 
styre. Vedkommendegruppes eller laugs formann bør være til stede ved
styrets behandling av saken.

§ 7 STYRETS FUNKSJONER
Styret leder foreningens daglige virke, drar omsorg for foreningens
økonomi og avgjør alle saker som ikke skal behandles på medlemsmøte
eller årsmøte. Over styrets forhandlinger fores møtebok. Dets vedtak 
 refereres på medlemsmøte. Styret skal ellers:

a. Behandle årsregnskapet og legge det fram for årsmøtet.
b. Utarbeide årsmelding til årsmøtet om foreningens virke.
c. Fastsette eventuell instruks for kasserer, sekretær og huskomité og  

eventuelle andre komiteer.
d. Forberede og avgi innstilling i andre saker som skal forelegges  

medlemsmøter og årsmøte.

§ 8 FORMANNEN
Formannen – eller nestformannen – leder styrets, medlemsmøters og 
årsmøters forhandlinger. Formannen har anvisningsmyndighet og repre-
senterer foreningen utad.

§ 9 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøte holdes når styret innkaller til sådant, eller når minst 1/5 av  
medlemmene forlanger dette overfor styret. Alle saker som forelegges 
medlemsmøter, skal på forhånd være behandlet av styret, og avgjøres med 
alminnelige stemmeflertall.

På medlemsmøter skal refereres de saker som menes å ha interesse for 
medlem-mene og som har vært behandlet av styret, samt forelegges andre 
saker av betydning. Under møtene har medlemmene rett til å søke opp-
lysninger om og gjøre merknader til foreningens forhold. Over møtenes 
forhandlinger fores møtebok som underskrives av formann og sekretær.

§ 10 ÅRSMØTER
Årsmøtet er foreningens; øverste myndighet, og holdes hvert år innen  
utløpet av mars måned. Styret fastsetter tidspunktet, og innkaller til møtet 
med minst 10 dagers varsel. Med innkallelsen sendes beretning og revidert 
regnskap for det forløpne år.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/6 av medlemmene er til stede. 
Hvis et mindre antall medlemmer møter fram, berammer styret nytt 
årsmøte med minst 8 dagers varsel, og dette er beslutningsdyktig uansett 
frammøte. Bare møtende medlemmer kan avgi stemme.

Til forandring av lovene kreves kvalifisert (2/3) flertall. Alle andre saker 
avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens 
stemme utslaget.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av foreningens  
medlemmer krever det. Hvis nødvendig kan fristen forinnkallelsen til 
ekstra-ordinært årsmøte forkortes til 4 dager.
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§11 ÅRSMØTETS FUNKSJONER
Årsmøtet skal:
a. Behandle styrets årsmelding.
b. Behandle siste års reviderte regnskaper.
c. Fastsette kontingent.
d. Velge:

1. Formann.
2. 2 styremedlemmer.
3. Nestformann, (velges blant de 4 styremedlemmer).
4. 2 varamenn til styret.
5. Diverse komiteer og tillitsmenn samt fastsette deres funksjonstid.
6. 2 kritiske revisorer.
7. Valgkomite på 3 medlemmer til å forberede neste års valg.

e. Behandle andre saker som forelegges av styret.

Styremedlemmene, varamenn til styret, formann og nestformann velges 
skriftlig. Hvis ingen av de som er foreslitt til formann ved første gangs 
avstemning, får mer enn halvparten av samtlige avgitte stemmer, foretas 
ny avstemning mellom de to kandidater som har fått flest stemmer ved 
første gangs avstemning. Den som ved denne avstemning får flest  
stemmer er valgt. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 
sendt styret innen 1. mars. Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll, 
som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

§ 12 FAGGRUPPER
Innen foreningen er det adgang for medlemmer til å slutte seg sammen
i faggrupper eller laug, med egne statutter, som dog ikke må stå i strid 
med foreningens lover, og som må godkjennes av styret.

§ 13 
Foreningens medlemmer har rett til å ta med tilreisende i foreningens
lokaler. Ved selskapelige og andre sammenkomster skal dog styret 
bestemme om det er adgang hertil.

§ 14 EKSKLUSJON
Medlemmer som forgår seg mot foreningens lover eller beslutninger,
kan av styret ekskluderes eller suspenderes for en besternt tid. 
Eksklusjonsvedtak skal meddeles vedkommende skriftlig, og
være begrunnet. Styrets avgjørelse kan ankes for årsmøtet.

§ 15 LOVENDRINGER
Til endring av foreningens lover kreves 2/3 flertall blant de møtende
(Jfr. § 10). Alle andre avstemninger med den unntagelse som
følger av § 16 avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
gjør formannens stemme utslaget.

§ 16 OPPLØSNING
Hvis forslag fra medlem(mer) skulle framkomme om foreningens opp- 
løsning, skal slikt forslag – forsynt med grunner som motiverer dette – 
 ligge til ettersyn i foreningens lokale, samt sirkulære herom bli sendt med-
lemmene 3 måneder for det kan komme under behandling på årsmøte. 
Om den endelige beslutning om oppløsning av foreningen må 3/4 av  
samtlige foreningens medlemmer være enige.

I tilfelle foreningens oppløsning forvaltes dens midler av et av årsmøtet 
valgt kollegium, som bestemmer midlenes anvendelse til beste for de for-
mål innen Skien by, som foreningen har arbeidet for.

REVIDERING AV LOVVERKET
Vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 5. desember 1961, revidert i  
årsmøtene: 19. mars 1983, 14. mars 1987, 8. mars 1989, 16. mars 1991, 15. 
mars 1997, 16. mars 2002, 22.Mars 2014 og 1.April 2021 

STATUTTER FOR HEDERSTEGN

ÆRESMEDLEMMER
Medlemmer som har vist særlig interesse og ytet fortjenstfullt
arbeid til fremme av foreningens formål, kan utnevnes
til æresmedlem og får tildelt diplom.

FORTJENSTMEDALJE
1. Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent for sin innsats i forenin-

gen, og andre som har arbeidet til beste for foreningen og dens virke, 
kan tildeles foreningens fortjenstmedalje m/diplom.

2. Fortjenstmedaljen består av foreningens emblem i forgylt sølv belagt 
med emalje i blått og rødt, og med ordensbånd i hvitt og blått.

BILLEDGALLERIET
1. Medlemmer som har vært aktive og vist stor interesse for foreningen i 

minst 15 år.
2. Medlemmer som inntil sin død har nedlagt et stort og interessant arbeid 

for foreningen.
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ET TRYGT VALG 
– HELE LIVET

Tlf.: 35 50 45 00
firmapost@skien.bbl.no 
www.skien.bbl.no

INGOLF A. KNUTSEN
Kjemisk renseri - Tlf. 35 52 17 41
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Vi designer kjøkken, bad og garderober for alle livets faser, enten du 
fortrekker det klassiske og elegante eller det moderne og stilrene.

Strai Kjøkken Skien  •  Kjørbekkdalen 7a  •  +47 94 02 63 10  •  skien@strai.no

N o r s k  h å n d v e r k  s i d e n  1 9 2 9
Scan kode for å booke møte 

med din k jøkkenkonsulent
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EKOMNETT-
AUTORISASJON

PRIVATE BRYGGERPROFF HAVNER PRIVATE HAVNER EKSKLUSIVE BRYGGER

ProduktkatalogBrygger for Kvalitet!

5

Proff Havner

Skreddersydde løsninger til store havner
Telebryggen leverer nøkkelferdige marinaanlegg for store havner. 
Optimalt design på store anlegg, for hundrevis av båtplasser kan være 
en stor utfordring. Alle havner har ulike utfordringer, derfor kan våre 
produkter skreddersys den enkelte havn. Lang fartstid og mange 
referanser på store prosjekter gjør at Telebryggen har solid erfaring 
med design, prosjektering og montering av komplette anlegg i alle 
størrelser. Vår kombinasjon med bølgedemper og lettere brygger gir 
optimale løsninger med tanke på holdbarhet og funksjonalitet såvel 
som pris.

ALT FRA DET ENKLESTE TILEGGSUTSTYR 
TIL DE STØRSTE BETONGBRYGGER.
Telebryggen holder til i Porsgrunn Kommune, Telemark.  

Selskapet leverer til hele landet.

Storvegen 51, 3919 Porsgrunn / Telefon: 35 55 13 90/ E-mail:kontakt@telebryggen.no

www.telebryggen.no
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Lietorvet, P.b. 80 Sentrum, 3701 Skien
Telefon 35 52 80 37 • Telefax 35 52 83 00

– Når din tid er viktig

Støtt våre annonsører 
de støtter oss!
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Arbeidsbukser, bluser, kjeledresser

•

Varmetøy, regntøy, kokkeklær

•

Vernefottøy, verneutstyr, håndverktøy

•

Gensere, caps, skjorter, sokker
olabukser og -skjorter

Rødmyrsvingen. 89, P.b. 2707, 3740 Skien
Telefon 35 50 65 00 – Fax 35 50 65 09

www.protektiv.as

Postboks 2766, 3702 SKIEN
Sortedal mobil 934 38 689  
Dahle     mobil 934 38 688
murmestergulliksen.no

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Tlf. 3558 8100 - em1.no/skien

Takk for tilliten, Telemark!
Dyktige medarbeidere med fokus på kvalitet gjør oss til Telemarks største  
eiendomsmegler*. I fjor solgte vi over 700 boliger og er glade for å ha fått  
hjulpet så mange med å finne sitt nye hjem. Vi vet at de som starter  
planleggingen tidlig, er de som ofte lykkes best. Skal du selge eller kjøpe bolig hjelper 
vi deg gjerne. *kilde:  eiendomsverdi.no

Postboks 2766, 3702 SKIEN
Sortedal mobil 934 38 689  
Dahle     mobil 934 38 688
murmestergulliksen.no

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT

Postboks 2766, 3702 SKIEN
Sortedal mobil 934 38 689  
Dahle     mobil 934 38 688
murmestergulliksen.no

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIFT
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RØRLEGGER`N MED COMFORT BUTIKK

VVS-SENTERET
SKIEN as Aut. Rørleggerfirma

Kverndalsgt. 6, 3717 Skien
Telefon 35 90 57 90. Mobil 909 50 035

www.comfort.no

Byggmester Lauritsen AS, Århusvn. 224, 3721 Skien

Byggmester Per Lauritsen
Mobiltlf.   952 51 545

E-post: per@laurits1.no

Nybygg – Tilbygg – Rehabilitering

Har du behov for å leie:

Kontorlokaler
•

Forretningslokaler
•

Industrilokaler

Ta kontakt med

Postboks 192, 3701 Skien
Telefon 35 58 73 00. Fax 35 53 00 91

www.kontorbygg.no

POSTBOKS 192 - 3701 SKIEN
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Aut. Rørlegger

SANITÆR  •  VARME  •  OLJE  •  DAMP
Mælagt. 22 – 3716 Skien. Tlf. 35 52 76 07

JUL I SKIEN SENTRUM

SERVICEBYEN SKIEN – JULEGAVEKATALOGEN 2013 5

Gi 490 hytter i julegave!

Vår butikk og tursenter har åpent:
Mandag til fredag 10.00–16.00
Torsdager 10.00–18.00
Lørdager 10.00–14.00

Nedre Hjellegt 2
3724 Skien
Tlf. 35 53 25 55

 
Et DNT-medlemskap sammen 

med DNTs standardnøkkel gir tilgang 
på over 490 hytter over hele landet. 

Gi en god venn en gave 
som varer et helt år!som varer et helt år!

Bergans 
regntøy
Frem til julaften 
gir vi 30 % 
på Super Lett 
regntøy fra 
Bergans.
Spesielt utviklet for 
friluftsliv. Egner seg 
også til jakt.
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LIETORVET
H. CHRISTOFFERSEN

LIEGATA 10 • SKIEN • t. 35 52 74 23

LIETORVET
H. CHRISTOFFERSEN
LIEGATA 10 • SKIEN • t. 35 52 74 23

H. CHRISTOFFERSEN
GULLSMEDEN PÅ LIETORVET

LIEGATA 10 • SKIEN • t. 35 52 74 23

LIETORVET
H. CHRISTOFFERSEN

LIEGATA 10 • SKIEN • t. 35 52 74 23

LIETORVET
H. CHRISTOFFERSEN

LIEGATA 10 • SKIEN • t. 35 52 74 23

Gimleveien 1, 3915 Porsgrunn
Tlf. 35 55 46 33 | Fax: 35 55 30 30

www.brann-sikringsservice.no

T: 35 52 79 90

Den komplette 
låsesmeden i 

Telemark

T: 35 55 46 33
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26 27

 Tlf.:  35 51 99 09
 Fax:  35 51 99 08
 Mobil:  90 83 68 34

Trommedalsjordet 35, 3734 Skien
Postboks 1109, 3704 Skien
E-post: runar@mmrd.no

Alt av håndverksarbeider innen malig, belegg, tepper og tapet

Nedre Hjellegt. 16, 3724 Skien
Tlf. 35 52 24 15 – Mobil 908 48 205 – Fax 35 52 60 06

www.heimholt.no

BYGGMESTER

Stulenvn. 85, 3721 SKIEN
Tlf. 35 59 02 69
Mobil TLF. 951 10 012
FAX: 35 59 05 10

GRAVEMASKINDRIFT
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SKIEN BLIKKENSLAGERVERKSTED AS

Chr. H. Blomsgt. 27, 3717 Skien
Tlf. 35 52 40 26 – Fax 35 53 20 90
 Mobil 905 12 318

Rødmyrlia 39
3740 Skien

Tlf. 35 90 02 80
Fax 35 90 02 81

REVISJONSSELSKAPET AS
Lyngbakkvegen 5, 3736 Skien

•
Tlf: 909 58 539

•
firmapost@revisjonsselskapet.no
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Totalrehabilitering av bad
Varmepumper

Nybygg
Tilbygg
Industri
Hytter

Cappelensgate 3, 3722 Skien 
Telefon 35 52 27 00
Telefax 35 52 70 01

post@skienror.no
www.skienror.no
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Trykket i Norge


