ÅRSMØTE 28.MARS 2019
SPAREBANKEN SØRs KONFERANSELOKALE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

PROGRAM
INNKALLING
STYRETS ÅRSBERETNING 2018
ÅRSREGNSKAP 2018 MED NOTER
VALGKOMITEENS INNSTILLING
VEDTEKTER

PROGRAM FOR ÅRSMØTE
Kl. 16.30 – 17.15 Bespisning
Kl. 17.15 –
«Spennende prosjekter på Sørlandet»:
Kl. 17.15 – 17.45 Presentasjon av Hove Music Festival
Kl. 17.45 – 18.05 Presentasjon av Biozin Anlegget til Bergene Holm i Åmli
Kl. 18.05 – 18.15 Kaffepause
Kl. 18.15 – 19.00 Årsmøte i Arendal Næringsforening

Arendal Næringsforening og Arendal Handelskammer innkaller herved til:
Årsmøte 2019 torsdag 28. mars 2019 kl. 16.30
Sted: Sparebanken Sørs Møtelokale (tidligere Norges Bank), Kirkebakken.
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10

Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
Styrets beretning for 2018.
Årsregnskap med noter for 2018.
Revisors beretning.
Orientering om budsjett for 2019.
Styrets forslag til kontingenter for 2019.
Forslag til vedtektsendringer. Følger som vedlegg til denne innkalling.
Valg
a) Styrets leder
b) Styrets nestleder
c) Øvrige styremedlemmer på valg
d) Revisor
e) Valgkomite
Forslag vil bli lagt frem på møtet av valgkomiteens leder
Sak 11 Orientering om foreningens aktiviteter.
Arendal 12.03.2019

Morten Haakstad
Daglig Leder
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Sak 8
Forslag til endring i medlemskontingenter i Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer.
Styret i Arendal Næringsforening – Arendal Handelskammer foreslår herved for årsmøte 2019 at
medlemskontingenter endres med 10 % for inneværende år.
Kontingentene har vært uendret siden 2014, Konsumprisindeksen (iht. SSB) har i denne perioden økt med 10,7%.
Foreningen har i samme periode økt sine aktiviteter. Kontingentene ble endret i 2007 og 2014.
Foreningen vil for fremtiden legge til grunn en strategi hvor medlemskontingenter økes årlig tilsvarende økning i
Konsumprisindeksen, med mindre spesielle endringer iverksettes.
Nye kontingenter vil dermed se ut som følger:
Kategori
Privatpersoner

Gammel
kr 600,00

Ny
kr 660,00

0-5 millioner

kr 1 800,00

kr 1 980,00

6-10 millioner

kr 3 600,00

kr 3 950,00

11-50 millioner

kr 5 400,00

kr 5 940,00

51-100 millioner

kr 7 200,00

kr 7 920,00

100-200 millioner

kr 9 000,00

kr 9 900,00

Over 200 millioner kr 12 000,00 kr 13 200,00

Arendal 12.03.2019
Sidsel Pettersen
Styreleder
Arendal Næringsforening –
Arendal Handelskammer
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STYRETS ÅRSBERETNING 2018
ÅRSMØTE 2019
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ETABLERING
Arendal Næringsforening ble
formelt stiftet 26. april 2005.
Initiativtaker til den nye
foreningen var Arendal
Handelskammer i sammen med
Agderparken Næringsforening,
Arendal Handelsstands Forening
og Arendal Håndverk &
Industribedrifters Forening.
VISJON & FORMÅL
Styret arbeider etter en
strukturert plan gitt av
foreningens strategi, herunder
visjon, verdier og formål. Dette
er utformet i en handlingsplan
hvor daglig leder har fått
målbare kriterier å arbeide mot
på kort- og lang sikt.
Strategiplanen er komprimert
ned i en-sides dokument
(HOSHIN), hvor alle målsettinger
og nøkkeltall er definert.

HOVEDMÅL
▪ Å være en møteplass og synliggjøre næringslivet i regionen.
▪ Å påvirke offentlige beslutninger knyttet til infrastruktur og
næringsutvikling.
▪ Å være den foretrukne dialogpartner for kommuneadministrasjon
og politisk ledelse.
▪ Å drive handelskammertjenester i regi av Arendal Handelskammer.
▪ Bidra til forutsigbare rammebetingelser for næringsdrivende.
▪ Bistå medlemmene i dialog med offentlig sektor.
▪ Alle næringsdrivende i Arendalsregionen er medlem i
næringsforeningen.
STRATGEI
Vår strategi for å nå visjon og hovedmål er:
▪ Optimalisere kommunikasjon med markedet og offentlig sektor.
▪ Påvirkning for å utvikle næringslivet i Arendalsregionen.
▪ Innovasjon og næringsutvikling.
▪ Knytte tettere og naturlig kontakt med UiA og akademia på Agder.
▪ En solid økonomi, og ha en administrasjon og et styre med rett
kompetanse.
▪ Fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for sponsorer.

VISJON
Vi setter næringslivets interesser
på dagsorden!

Arendal Næringsforening arbeider for at Arendalsregionen skal bli en av
landets beste og mest næringsvennlige regioner, og ha de kvalitetene som
gjør at folk ønsker å leve, bo og arbeide her. Vi er en medlemsorientert,
samfunnsbevisst aktør, og en attraktiv samarbeidspartner på tvers av
bransjer, kommuneadministrasjon og politisk ledelse. Sammen med våre
medlemmer har vi påvirkningskraft.

VERDIER
Nær, troverdig, synlig,
handlekraftig.

Det skal arrangeres medlemsmøter med varierende tema, diskusjoner,
foredrag etc. som er av interesse for medlemmene og som gjør
medlemmene kjent med øvrig næringsliv i regionen.

FORMÅL
Fremme næringslivets interesser
i Arendalsregionen, spesielt
overfor politikere, kommunal- og
fylkeskommunal administrasjon.
Bidra til styrking av omdømme,
nyetablering og vekst i regionen.
Foreningen skal være
partipolitisk nøytral.

Arendal Næringsforening skal drive handelskammertjenester i regi av
Arendal Handelskammer/Arendal Chamber of Commerce.
▪

Hovedoppgavene i Handelskammeret er å utstede Carneter og
legalisere opprinnelsesbevis. Se for øvrig avsnittet «Arendal
Handelskammer» side 10.
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STYRET

ADMINISTRASJONEN

Styret har siste året bestått av:
▪ Sidsel Pettersen,
Innoventi AS,
Styreleder valgt til 2018

▪ Merete Lie Seland,
Sparebanken SØR,
Nestleder valgt til 2018

▪ Endre Amundsen,
Agder Energi ASA,
valgt til 2020

▪ Hanne Gulbrandsen,
Sentrumselskapet Arendal By AS
valgt til 2019

▪ Knut Guttormsgaard,
Arendal Håndverkerforening,
valgt til 2019

▪ Høye Høyesen,
MacGregor,
valgt til 2018

▪ Einar Johnsen,
Einar Johnsen Eiendom AS
valgt til 2019

Styret har avholdt 6 styremøter i
2018 og det føres referat fra alle
møtene.

VALGKOMITEEN
Valgkomiteen har bestått av:
▪ Jon Mathisen, Sparebanken SØR

Morten V. Haakstad er daglig leder i fast stilling.
Han har i 2018 hatt en 100 % stilling.
Marina Gredil er ansatt som administrasjonsmedarbeider. I 2018 har
hun hatt en 50% stilling. Arendal Næringsforening leier henne i tillegg
ut til Lean Consulting. Hun bistår daglig leder med administrative
oppgaver. Avtalen med Lean Consulting innebærer at hennes
arbeidstid mellom selskapene evalueres forløpende og kan endres.
Regnskapskontoret Normann & Øygarden, ved Knut Åge Normann, har
ført foreningens regnskap for 2018.
Enkelte administrative tjenester i forbindelse med
handelskammertjenester kjøpes av Asplan Viak. Hanne Narten hos
Asplan Viak er den som primært utfører disse tjenestene og hun er
formelt godkjent til å utstede ATA Carnet’er (til bruk ved for eksempel
inn og utførsel av varer i forbindelse med utstillinger i utlandet), samt
opprinnelsesbevis og annet.

FORENINGENS KONTOR
Arendal Næringsforening flyttet i oktober fra Havnegården, Kystveien
14, til nye lokaler i Det Gamle Politikammer, Nedre Tyholmsvei 2.
Her ble foreningen i januar 2019 samlokalisert med Sentrumselskapet
Arendal By AS. Det er en av målsettingene at foreningen skal bli mer
synlig og tilgjengelig for medlemmene i tillegg til å utrede mulighetene
for synergieffekter med Arendal By AS.
Styremedlem Høye Høyesen er del-eier i gårdselskapet som eier Det
Gamle politikammer.

leder, valgt til 2020

▪ Geir Martin Larsen, DnB
valgt til 2020

▪ Dag Songedal, Norsafe
valgt til 2020

REVISOR
▪ PwC, Arendal
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MEDLEMMER
Foreningen har pr. mars 2019
291 medlemsbedrifter.
Foreningen møter generelt stor
interesse og respekt.
Det ble innmeldt 26 nye
bedrifter i løpet av året. Det er
36 bedrifter som har meldt seg
ut i 2018.
Utmeldinger skyldes svak
økonomi, liten aktivitet i
selskapepene, flytting eller
sammenslåing.
Ett medlem har oppgitt at man
ikke har interesse av et
medlemskap.
Noen bedrifter har man avsluttet
medlemskap med grunnet
problemer med å inndrive
kontingent.
I tillegg kommer indirekte
foreningsmedlemmer i Arendal
By AS, Arendal Håndverker og
Industribedrifters Forening,
Sørlandporten Teknologinettverk
og TENK Senteret i Tvedestrand.

MEDLEMSMØTER
Det er avholdt 24 medlemsarrangementer i 2018

MEDLEMSMØTER
21

21

2015

2016

24
18

2017

2018

Det har vært 1 376 deltagere på våre arrangementer i 2018.

ANTALL DELTAGERE PÅ
MEDLEMSMØTER
1376
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1160
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2017

600

2014

2018

Utvalgte medlemsmøter i 2018:
▪ 4. januar: Konjunkturbarometer. I samarbeid med Sparebank 1 & Grimstad
Næringsforening. 120 deltagere.
▪ 18. Januar. De nye GDPR reglene. I samarbeid med Markedsforum AA. 55 deltagere.
▪ 2. februar: Sparebanken SØR ’s Næringslivsdag. I samarbeid med Sparebanken SØR og
Grimstad Næringsforening. 160 deltagere.
▪ 15. februar. Grønn Suksess Smitter. I samarbeid med Markedsforung AA. 125 deltagere.
▪ 22. mars. Årsmøte 2018 i Arendal Næringsforening på Norac Stadion. 45 deltagere.
▪ 11. april. Virkemiddeldagen. I samarbeid med Innovasjon Norge m.fl. 55 deltagere.
▪ 28. juni; Sommerfest 2017. Hos Nøgne Ø. 130 deltagere.
▪ 15. august. Arendalsuka. Åpent møte i samarbeid med Arendal Høyre. 120 deltagere.
▪ 29. august. Dialogmøte med Arendal Høyre. 25 deltagere.
▪ 11. september. Merverdi for næringseiendom. I samarbeid med Newsec. 65 deltagere.
▪ 8. oktober. Dialogmøte med Arendal FrP. 15 deltagere.
▪ 8. november. Dialogmøte med Arendal Ap. 20 deltagere.
▪ 16. november. Finale Gründeruka. 85 deltagere.
▪ 6. desember. Familievennlig boligutvikling. 95 deltagere.
▪ 19. desember: Julepub, Castelle. 70 deltagere.
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ANDRE AKTIVITETER
Foreningen har arbeidet med og vært involvert i en lang rekke saker i løpet av året, hvor man kan nevne noen:

▪

ANF har en aktiv rolle som dialogpartner i prosjekt Ny E18 Arendal – Grimstad.

▪

Det er etablert en egen ressursgruppe for Infrastruktur som bistår daglig leder i 2018 med synspunkter knyttet
til ny E18 Arendal - Grimstad.

▪

Foreningen jobber aktivt med å styrke båndene til Næringsforeningene i Grimstad og Kristiansandsregionen.
ANF har vært med på flere konkrete prosjekter, og er fast deltager i relevante fora. Hensikten er å styrke
regionens tilrettelegging for næringsutvikling i tillegg til relevant informasjons-utveksling.

▪

Foreningen har god dialog med «stortingsbenken» fra Agder.

▪

Foreningen har aktiv dialog med UiA og deltar som partner i samarbeidsprosjektet «Felles Løft» med
næringslivet på Sørlandet og ledelsen ved UiA.

▪

ANF deltar i Arendal Kommunes prosess om
kommunedelplan for Sivilsamfunnstrategi og
Samskaping

▪

Daglig leder har deltatt aktivt i arbeidet for å
utvikle for Electric Region Agder.

▪

Daglig leder har vært representert i juryen for
Årets Kvinnelige Leder på Sørlandet.

▪

Daglig leder blir stadig invitert til å delta i en rekke relevante fora for næringslivet i regionen.

▪

ANF er medlem av styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft som engasjerer seg i generell utvikling av
infrastruktur i hele Agder.

▪

ANF avholder regelmessige møter med kommuneadministrasjonen i Arendal hvor aktuelle næringslivs-, planog bygningssaker drøftes.

▪

ANF avholder regelmessige møter med Ordfører, Varaordfører, Opposisjonsleder og leder for Planutvalget.

▪

Daglig leder har vært aktiv deltager i arbeidet med ny Areal- og transportplan (ATP) for Arendalsregionen.
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▪

Daglig leder sitter i Flyplassutvalget for Kjevik Lufthavn i sammen med bl. a. Ordføreren i Arendal. I tillegg er
daglig leder med i forumets Arbeidsutvalg.

▪

Deltager i Fylkeskomiteen for TV aksjonen og aktiv deltager i planlegging og gjennomføring av TV-aksjonens
Ringe-stafett.

▪

Foreningen har bistått en rekke medlemsbedrifter med større og mindre saker.

▪

Styreleder og daglig leder er deltagere i Arendal Ordførers Topplederforum.

▪

Deltatt aktivt i Næringsforesight i regi av
Business Region Kristiansand.

▪

ANF har tatt en aktiv rolle for å etablere
StyreAkademiet Sørlandet.

▪

ANF har deltatt aktivt for å utvikle en strategi for
Agderparken Øst (Heftingedalen).

▪

Daglig leder har deltatt i en rekke
samarbeidsmøter mellom Arendal Kommune og
andre besøkende kommuner til Arendal.

▪

Daglig leder har gjennomført 28
bedriftsbesøk/bedriftspresentasjoner.

▪

Daglig leder er innvalgt i styret i Trainee SØR og
i Etablerersenteret IKS

▪

Daglig Leder har deltatt i opplæring og
brukerforum i handelskammertjenester.

▪

Daglig leder deltar på årsmøte for Norske Handelskammers Forening.

▪

Det er inngått samarbeidsavtaler med Sparebanken SØR, Veidekke og Phonero.
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ARENDAL HANDELSKAMMER
Arendal Handelskammer ble
etablert i 1946, og ble slått
sammen med Arendal
Næringsforening 26.april
2005.

ATA Carnet
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Hovedoppgavene for
Handelskammeret er:
▪ Utstede ATA Carnet. Dette er
et dokument som gjør det
mulig å føre varer til og fra
utlandet uten å måtte betale
toll og mva., og som sikrer
raskere passering av
landegrensene.

Legaliseringer/Sertifiseringer
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50
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▪ Legalisering av dokumenter
og fakturaer.
▪ Være bindeledd mellom
utenlandske virksomheter og
lokale bedrifter når det
gjelder forretningsforespørsler.

Inntektene fra Arendal Handelskammers virksomhet i
2018 inngår i foreningens regnskaper.
Prosessen med utfylling av ATA Carnet og godkjenning av
legaliseringer/sertifiseringer er blitt digitalisert og
elektronisk i en ny nettbasert versjon i 2018.

10

REGNSKAP 2018
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2018
Beløp i hele kr.
Driftsinntekter
Kontingentinntekter
Inntekter Arendal Handelskammer
Inntekter fra samarbeidspartnere

2018
1 754 483
1 236 300
169 440
150 000

2017
1 619 436
1 233 000
149 750
220 000

Endring
135 047
3 300
19 690
-70 000

Driftskostnader
Herav Lønnskostnader
Herav refusjon/utleie
Reel lønnskostnad ANF
Herav annen driftskostnad

2 002 891
1 278 365
254 664
1 023 701
720 026

1 595 960
935 849

+ 406 931
+ 342 516

935 849
655 611

+ 87 852
64 415

-248 408
-231 871

23 476
41 831

-271 884
-273 702

Bankinnskudd
SUM Eiendeler

2 185 586
2 260 323

2 136 527
2 442 727

49 059
-182 404

Egenkapital
Kortsiktig gjeld
SUM Egenkapital & Gjeld

1 782 425
477 898
2 260 323

2 014 296
428 430
2 442 727

-231 871
49 468
-182 404

Driftsresultat
Årsresultat
Nøkkeltall fra balanse 2018

2018 gjøres opp med et underskudd kr. – 231 871.
Foreningens styre har valgt å forsterke organisasjonen med mer administrativ hjelp for å investere i mer effektive
rutiner og bidra til at daglig leder har brukt mer tid til eksternt rettet virksomhet.
Grunnet nye og forbedrede rutiner forventes det mindre behov for administrativ hjelp i 2019.
Foreningen har generelt stabil og god økonomi.
Foreningen har hatt lønnskostnader på kr. 1 278 365 i 2018, mot kr. 935 849 i 2017.
Inntekter på utleie av medarbeider og støtte fra NAV i 2018 er på til sammen kr. 254 664.
Lønnsrefusjon i 2017 var kr. 21 086.
Reell lønnskostnad i 2018 er kr. 1 023 701, mot kr. 935 849 i 2017.
Foreningen har hatt kr. 70 000 i lavere sponsorinntekter, og en økning på kr. 66 298 i andre driftskostnader.
Økte driftskostnader er i det vesentlige brukt på medlemsmøter (+ kr. 46 727) og på å møte nye
GDPR krav (+ kr. 20 000,-).
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Foreningen har ikke mottatt offentlig støtte i 2018. Likviditeten i foreningen er god og vi har et godt grunnlag for
videre satsing.
I samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.
Resultatregnskap og balanse er vedlagt beretningen sammen med revisors beretning.
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Foreningen er GDPR kompatibel.

BUDJSETT 2019
Styret har vedtatt et budsjett for 2019 med totale inntekter på kr 1.840.000, fordelt på medlemskontingenter på
kr 1.400.000, Handelskammerinntekter på kr 120.000 og sponsorinntekter på kr. 250 000.
Utgiftene for 2019 er budsjettert til kr 1 769 000. Renteinntekter er beregnet til kr 18.000. Dette gir et overskudd
på kr 88.000. Likviditeten til foreningen er god.
Daglig Leder vil inneha en stilling på 100 % av ordinært årsverk i 2019 og det er planlagt å hente administrativ
hjelp tilsvarende en 20% stilling.
Samlokalisering med Sentrumsselskapet Arendal By AS forventes å gi en reduksjon i driftskostnader.

ÅRET 2019
Vi setter næringslivets interesser på dagsorden! Det er fortsatt vårt viktigste mål for 2019.
Arendal Næringsforening skal være den foretrukne partneren til det politiske miljøet i alle relevante
næringslivsspørsmål, også overfor kommunal- og fylkeskommunal administrasjon.
Vi skal være nær, troverdig, synlig og handlekraftig. Med det vil Arendal Næringsforening være med å styrke
omdømme og bidra til nyetablering og vekst i regionen.
Vi ønsker en levende forening med engasjerte medlemmer, som føler en direkte fordel av å være medlem i
Arendal Næringsforening.
Medlemsverving er en viktig oppgave også i 2019 og arbeidet med å finne nye samarbeidspartnere/sponsorer vil
bli prioritert.
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ÅRSREGNSKAP 2018
ÅRSMØTE 2019
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Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Resultatregnskap
Note

2018

2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter

1 754 483
1 754 483

1 619 436
1 619 436

1 278 365
4 500
720 026
2 002 891

935 849
4 500
655 611
1 595 960

(248 408)

23 476

16 537
16 537

18 639
18 639

0
0
16 537

284
284
18 355

ÅRSRESULTAT

(231 871)

41 831

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

(231 871)
(231 871)

41 831
41 831

Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2
4

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

Årsregnskap for Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Organisasjonsnr. 971516518

Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Balanse pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler

2

0
0

4 500
4 500

0

4 500

50 238
24 500
74 738
2 185 586

184 525
117 176
301 700
2 136 527

SUM OMLØPSMIDLER

2 260 323

2 438 227

SUM EIENDELER

2 260 323

2 442 727

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd

Årsregnskap for Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer
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Organisasjonsnr. 971516518

Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Balanse pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

5

1 782 425
1 782 425

2 014 296
2 014 296

1 782 425

2 014 296

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

69 084
151 933
256 881
477 898

137 361
53 284
237 786
428 430

SUM GJELD

477 898

428 430

2 260 323

2 442 727

SUM EGENKAPITAL
GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Arendal, 28.03.2019
I styret for Arendal Næringsforening - Arendal Handelskammer

Sidsel Pettersen
leder

Knut Guttormsgård

Merete Lie Seland
nestleder

Einar Johnsen

Hanne Gulbrandsen

Årsregnskap for Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Høye Høyesen

Endre Amundsen

Organisasjonsnr. 971516518

Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Noter 2018

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer.
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.
Prinsippendringer er ikke foretatt i regnskapet i forhold til tidligere år.
Inntektsføring/kostnadsføring
Salgsinntekter inntektsføres i den regnskapsperioden som inntekten opptjenes.
Kostnader kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekter (sammenstillingsprinsippet). I den grad kjente kostnader ikke er knyttet til fremtidige inntekter blir disse kostnadsført
umiddelbart.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være
av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være
til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. Det er avsatt til tap på fordringer kr. 25.000,-, som er samme avsetning som forrige år.

Note 1 - Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

1 116 255
148 941
12 984
185
1 278 365

817 370
106 988
13 342
-1 851
935 849

Lønn og bonus til daglig leder utgjør kr. 752 379. Det er ved årsskiftet 2 personer ansatt i selskapet. Antall
årsverk i 2018 ca. 1,5.
Noter for Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Organisasjonsnr. 971516518

Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer

Noter 2018
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Driftsløsøre
Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
- Avgang

13 586
0
0

Anskaffelseskost pr. 31/12

13 586

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger

9 086
4 500

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

13 586

Balanseført verdi pr 31/12

0

Prosentsats for ord.avskr
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Note 3 - Bankinnskudd
Saldo skattetrekkskonto pr. 31.12. utgjør kr. 75.181,-. og skyldig skattetrekk utgjør kr. 39.901,-.

Note 4 - Annen driftskostnad
Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 23 302,-.

Note 5 - Annen egenkapital
2018
Egenkapital 01.01.2018
Årets resultat

2 014 296
- 231 871

Egenkapital 31.12.2018

1 782 425

Noter for Arendal Næringsforening Arendal Handelskammer
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INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 28.03.19 ARENDAL NÆRINGSFORENING FRA VALGKOMITEEN
1. STYRET:
Funksjon i dag Navn

Valgt til På valg Forslag

Styreleder

Sidsel Pettersen, Innoventi AS

2020

Nei

Gjenvelges som leder (leder for 1 år)

Nestleder

Didrik Rannekleiv, Sparebanken SØR

2020

Ja

Erstatter Merete Lie Seland(ekstraordinært)

Endre Amundsen, Agder Energi ASA

2020

Høye Høyesen, Macgregor ASA

2020

Nei

Hanne Gulbrandsen, Arendal By AS

2019

Nei

Velges av Sentrumselskapet Arendal By AS

Knut Guttormsgaard, A.H.I.F

2019

Nei

Velges av Håndverkerforeningen

Betty Lunøe Åsheim, Saint-Gobain C.M.

2021

Ja

Erstatter Einar Johnsen

På valg

Forslag

Ja

Gjenvelges

2. REVISOR:
Navn
Pricewaterhouse Coopers
3. VALGKOMITE:
Funksjon i dag Navn
Komiteleder

Valgt til På valg Forslag

Jon Mathisen, Sparebanken SØR

2020

Nei

Geir Martin Larsen, privat medlem

2020

Nei

Dag Songedal, Norsafe ASA

2021

Ja

Gjenvelges

Arendal, 13.03.19
Jon Mathisen

Geir Martin Larsen

Dag Songedal

§ 5 Styrets sammensetning
▪ Styret består av 5- 7 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen.
▪ Leder og nestleder velges på generalforsamlingen ved egne valg.
▪ Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene innenfor flest mulig næringsområder.
▪ Valgperioden for styremedlemmer er 2 år dersom ikke annet er avtalt. Gjenvalg kan finne sted.
▪

Arendal Håndverker og Industri Forening (A.H.I.F) og Arendal By AS skal være representert med ett
styremedlem hver i styret. Disse representantene velges av hver enkelt forening/selskaps generalforsamling.
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Vedtekter
for
ARENDAL NÆRINGSFORENINGARENDAL HANDELSKAMMER
PR. 2018
Vedtatt på Årsmøte 22. mars 2018
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Vedtekter for
ARENDAL NÆRINGSFORENINGARENDAL HANDELSKAMMER
§1 Formål
Foreningens formål er å fremme næringslivsinteresser i Arendals og omegn. Arendal
Handelskammers formål er å ivareta næringslivets interesser og handelskammerets funksjon i
Arendal og omegn. Handelskammeret skal ikke ha økonomisk formål. Arendal Handelskammer skal
besitte kompetanse til å kunne drive handelskammervirksomhet på forsvarlig vis, i henhold til
retningslinjer fastsatt av DnH.
Foreningen skal være partipolitisk nøytral.
§2 Lokalisering
Næringsforeningen er lokalisert i Arendal.
§3 Medlemskap
Styret kan oppta som medlemmer:
a)
Bedrifter som er lokalisert i Arendal og omegn.
b)
Personer som er knyttet til næringslivet og andre som kan tilføre foreningen impulser av
betydning
c)
Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner/forvaltningsbedrifter som

ikke innfrir kriterier for medlemskap nevnt under de to foregående ledd.
Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av
stemmerett på generalforsamlinger..
d)

Eksisterende Nærings- og bransjeforeninger og lignende kan søke medlemskap som gruppe.

§4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for 1 år om gangen. Kontingent som ikke er betalt
kan medføre at medlemskapet blir strøket.
§ 5 Styrets sammensetning
Styret består av 5- 7 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges
på generalforsamlingen ved egne valg. Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene
innenfor flest mulig næringsområder. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år dersom ikke annet er
avtalt. Gjenvalg kan finne sted.
Arendal Håndverker og Industri Forening (A.H.I.F) og Arendal By AS skal være representert med ett
styremedlem hver i styret. Disse representantene velges av hver enkelt forening/selskaps
generalforsamling.
§ 6 Styrets virksomhet
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når 2 styremedlemmer krever det.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten være til stede.
Styret kan ansette daglig leder og har besluttende myndighet på vegne av foreningen. Styret
representerer foreningen, og 2 forpliktende underskrifter skal være fra styrets leder og/eller daglig
leder samt evt. et styremedlem. Det skal føres protokoll for styremøter og generalforsamlinger. Når
intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget.
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§ 7 Rådgivende utvalg m.v.
Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål kan styret opprette ressursgrupper og
utvalg innenfor avgrensede fag, - bransje – eller saksområder. Slike utvalg kan enten ha permanent
karakter, eller være opprettet for kortsiktige prosjektorienterte oppgaver eller formål.
§ 8 Revisjon.
Foreningens regnskap skal revideres av revisor som velges av generalforsamlingen.
§ 9 Valgkomité
Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg.
Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.
Hvert år trer minst ett av komitémedlemmene ut. Gjenvalg kan finne sted. Ved sammensetningen av
valgkomité tilstrebes best mulig bransjebredde. Likeledes skal valgkomitéen i sine kandidatforslag
sørge for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende organer.
§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers
skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Innkallingen skal inneholde saksliste med vedlegg. Kun
saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av
styret eller 5 av medlemmene dersom dette er påkrevd med minst 7 dagers skriftlig varsel.
§ 11 Stemmerettsregler
Stemmerett ved generalforsamlingen har fremmøtte medlemmer. Alle medlemmer som har betalt
kontingent har en stemme. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.
§ 12 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars og skal behandle:
1.
Valg av møteleder.
2.
Godkjenning av møteinnkallingen.
3.
Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
4.
Styrets årsberetning.
5.
Årsregnskap
6.
Revisors beretning.
7.
Fastsetting av neste års kontingent.
8.
Saker som styret eller minst 25 foreningsmedlemmer ønsker forelagt
generalforsamlingen, må være innmeldt til styret innen 14 dager før annonsert eller
innkalt generalforsamling.
9.
Valg.
a) Styrets leder og nestleder
b) Styremedlemmer
c) Revisor
d) Valgkomité
Når intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall.
Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.
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§ 13 Utmeldelse. Eksklusjon
Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31. desember. Kreves noe medlem utelukket av foreningen,
skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det
anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan innanke saken til
generalforsamlingen, som avgjør den med simpelt flertall. Ankefristen er 3 uker.
§ 14 Vedtektsendring
Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Likeledes kan minst 25 av foreningens medlemmer fremsette forslag til
forandring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 14 dager før annonsert
generalforsamling. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkalling til
generalforsamling.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Blanke stemmer
anses som ikke avgitte stemmer.
§ 15 Oppløsning og Fusjon
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 50 av foreningens stemmeberettigede
medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer
minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles.
Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med 1
måneds varsel. Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med
tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og § 16. For gyldig vedtak kreves
minst ¾ av de avgitte stemmer i hver av de 2 generalforsamlingene.
Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse
vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.
§ 16 Foreningens midler ved oppløsning
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe
beslutning om anvendelse av denne, til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer
med foreningens formål.
Arendal, 22.03.2018
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