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Regnskap
Fastsettelse av kontingent
Innkomne forslag
Valg

Styret

ÅRSBERETNING FOR 2018
Etter årsmøtet 23.jan. 2018 har styret konstituert seg slik:
Leder
Nestleder
Sekretær
Forretningsfører
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varemedlem
Revisorer
Bokkomite

Per Forsberg
Inge Bjørbæk
Ingrid Sørbø
Per A. Svenkesen
Inger Lise Gundersen
Per Sondresen
Arne Kristian Sneltvedt
Bjørn Ivar Olsen
Arne Lundsett og Hans P.Gonsholt
Thor Øvrum, Finn Erik Karlsen,
Knut Åge Andersen
Valgkomite
Inge Apneseth,
Ragnar Holtskog, Eva Kise
___________________________________________________________________________
AKTIVITET 2018 (etter årsmøtet 23.01.2018)
Styret har holdt 7 medlemsmøter, 12 styremøter, herav 1 konstituerende, div.arbeidsmøter,
arbeid med flytting av Bergslandarkivet, innleid arbeid med flytting av arkivet i Lundedalen til
våre nye lokaler på Marensro, oppryddingsarbeid og oppussing av møtelokalet på Marensro,
representasjon og deltakelse ved div. arrangementer, arbeid med digitalisering av gamle
Skiensfilmer, initiativ knyttet til eventuell etablering av vassdragsmuseum og 2 heldagsturer.
F.o.m. årsmøtet har laget gjennomført følgende medlemsmøter, arrangementer og turer:
MEDLEMSMØTER
23.01.18

Gjerpensdalen
Bildekåseri v/Thorbjørn Wahlstrøm

76 fremmøtte

27.02.18

Etableringen av Norsk Hydro
Foredrag v/Halvard Gjestland

71

”

20.03.18

Fra fattig til rik på 100 år (Verdensarven)
Foredrag v/Øystein Haugan

64

”

24.04.18

Minner i marka
Bildelåseri v/Alf Olav Larsen

70

”

25.09.18

Fjellets apostel- D.N.T. 150 år
Bildekåseri v/Karsten Alnæs

74

”

23.10.18

Skien Brannvesen 150 år
Bildekåseri v/Guttorm Liebe

55

”

20.11.18

Jernalderhuset og Århus gård
Bildekåseri v/Tormod Aulebo
54
”
___________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
26.08.18

Snipetorpmarken – Markedsføring av laget, boksalg med mer.
Fordelaktig plassering, god profilering og meget godt boksalg.
___________________________________________________________________________
TURER
26.05.18
Forsommertur til Stavern og Horten
35 deltakere
Interessante reisemål knyttet til marinen i dansketid og
svensketid.: I Stavern: Citadelløya, Fredriksvern Verft. Minnehallen,
I Horten: Marinemuseet og U-båten Utsira før godt måltid på restaurant
”Fishland” En fin dag som dessverre ble preget av bussproblemer.

15.12.18

Telemarksjul
29 deltakere
Tur til tradisjonsrike reisemål: Nes kyrkje, Nyhus Gård, Seljord kirke,
Nutheim gjestgiveri med omvisning og eksklusivt julemåltid, avsluttet med
slåttespel. Lokal forteller var Bergit Telnes, som ble med på bussen fra Seljord.
Hyggelig tur med buss og sjåfør av beste klasse.
___________________________________________________________________________
REPRESENTASJON
Telemarksarkivet
holdt Lokalhistorisk arkivmøte 20.sept.2018 i Bø. Historielaget deltok med to
representanter og returnerte med nyttig informasjon. Offentlige arkiver sendes
Kongsberg, private foreningsarkiver kan etter avtale, sendes Telemark Museum
___________________________________________________________________________
SAMARBEID
Skien kommune – flytting av arkivet- disposnering av Marensro .
Arbeidet som ble påbegynt i 2017 har delvis pågått også i 2018.
Lokalene på Marensro som laget nå disponerer, er ikke velegnet som arkiv for
vårt materiell. Lokalitetene er imidlertid utmerket som møtelokaler og bibliotek
for lagets boksamling, i tillegg til god lagerplass.
Lokalene i Lundedalen er nå tømt for våre saker, men laget velger å
opprettholde leie av lokalene inntil videre. Dessuten har Mållaget Dag fått
brannsikker plass for sitt arkiv her, da de p.g.a. overtakelse av ny eier måtte
forlate tidligere oppbevaringslokaliteter.
Skien kommune- Kulturetaten
Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom historielaget og kulturetaten i
kommunen. Laget holdes orientert og inviteres til alle saker av interesse.
Telemark Museum
Laget har fått tilsagn om å deponere eget arkivmateriell på museet. Antall
hyllemeter som trengs for dokumentarkivet vil bli oppgitt. Arbeidet med
sortering etter flyttingen fra Lundedalen er i gang, og det er skaffet til veie
nødvendige retningslinjer og systemer for arkivering. Arbeidet er påbegynt.
Historisk Forum - har gått fra å være en paraplyorganisasjon for
lag/foreninger med lokalhistorie som arbeidsområde, til å bli en ren
lokalhistorisk faggruppe. Dette har resultert i at kulturkontoret i Skien
kommune har invitert alle lag/foreninger som arbeider med lokalhistorie, til å
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NOTE 1
Regnskapsprinsipper:
I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med
regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall ett år
etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler.
Gjeld med forfall innen ett år etter balansedagen er klassifisert som kortsiktig
gjeld. Øvrig gjeld er langsiktig. I posten langsiktig gjeld er avdrag med
forfall 12 måneder eller kortere ikke skilt ut som kortsiktig gjeld.
Omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Eventuelle endringer i vurderingsprinsipp fra tidligere år er nevnt
spesifikt i notene.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og av- og nedskrevet som nærmere
beskrevet i noter under. De ordinære avskrivningene er lineære og fastsettes ut
ifra gjenværende økonomisk levetid på de enkelte eiendeler. Varige driftsmidler
er aktivert dersom kostpris er over kr 15.000 og antatt levetid er over 3 år.
Driftsinntekter omfatter inntekter på varer som er levert og tjenester som er utført
i løpet av året.

NOTE 2. DRIFTSMIDLER/AVSKRIVNINGER
Totalt

Inv./Maskiner
Anskaffelseskost 1.1

1

1
0

Tilgang
Avgang

0

0

Anskaffelseskost 31.12

1

1

Akkumulerte avskrivninger 31.12

0

0

Av-, nedskrivninger og rev. ned. 31.12

0

0

Bokført verdi pr. 31.12

1

1

Årets avskrivninger

0

0

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Selskapet har ingen anleggsaktiva i regnskapet.

5 år
Lineær

NOTE 3. VARELAGER/KUNDER
Selskapet har et varelager bestående av bøker, kart og øvrige mindre trykk og publikasjoner.

DUGNAD

danne en ny paraplyorganisasjon” Skien historiske fellesråd”. Et interimsstyre
er oppnevnt hvor Skien Historielag er representert ved Inge Bjørbæk.
Skien historiske fellesråd har konstituerende årsmøte torsdag 28. mars 2019.

Marensro - Kjøkkenet er solid rengjort fra gulv til tak, og møtelokalet er
pusset opp i delikate farger, utstyrt med gardiner og pent brukte møbler.
Nødvendig elektronisk utstyr er innkjøpt og montert.
Flytting av lagets materiell fra Lundedalen til Marensro har til dels vært utført
av Grenland Fallskjermklubb.
__________________________________________________________________________
UTTALELSER
Utbyggingen på Klosterøya
Etter lagets uttalelser i dagspressen hvor det ble henstilt til utbygger å benytte
PM-5 bygningen til et vassdragsmuseum, ble leder innkalt til møte med
utbygger Steinar Moe. Han var godt orientert om vår holdning til bygningen og
stilte seg ikke negativ til vårt forslag. –
Høringsbesvarelser
Laget har fått tilsendt færre utbyggingssaker enn tidligere. Det er nå nødvendig
å undersøke elektronisk om eventuelle utbyggingsplaner skal behandles..
Lagets besvarelser 2018 har vært knyttet til utbygging ved Gamle Siljanvei
(boligbebyggelse) og området Lunde barneskole, (omdisponering).
___________________________________________________________________________
DIVERSE
Filmer
Laget arbeider med et prosjekt knyttet til digitalisering av gamle Skienfilmer.
som senere kan vises for publikum. Arbeidet som blir ivaretatt profesjonelt vil
bli kostbart, men laget regner med økonomisk støtte til dette viktige arbeidet.
Hjemmesidene - Det er tatt et solid løft for å få hjemmesidene oppdatert, og
pr.d.d. skal aktuell informasjon komme fortløpende.
Brynet - Lagets medlemsblad har kommet ut med 4 nummer. Styret
oppfordrer medlemmene til å bidra med stoff av historisk interesse.
E-postadresser – Laget mangler stadig adresse til enkelte medlemmer. Med
dette på plass vil informasjon fra styret komme raskt til det enkelte medlem.
Annonsering - Laget vil fremdeles annonsere de åpne medlemsmøtene. Det
viser seg at dette er en god måte å få nye medlemmer på.
Århusstien- som er Skien Historielags ansvar, har dessverre ikke fått den
nødvendig opprusting i 2018. Laget regner med å få den presentabel i 2019.
Regnskapet for 2018
gir uttrykk for et større forbruk knyttet til oppussing av lokaler og innkjøp av
diverse datautstyr. Resultatet viser et overskudd på kr.652,Medlemsantall: Pr. 31.12.18 hadde laget 378 registrerte medlemmer.
_____________________________________________________________
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NOTE 4. ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MV.
Styret
Det har ikke vært utbetalt godtgjørelse til styret og tillitspersoner
Revisor
Revisor har ikke mottatt godtgjørelse
NOTE 5.
EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01
Tilkommet i året
Egenkapital 31.12
NOTE 6. BANKINSKUDD
I bankbeholdningen er alle frie midler

kr.728 330
kr.
652
kr.728 982

RESULTATREGNSKAP
SKIEN HISTORIELAG

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

2018

2017

200 251
200 251

244 005
244 005

86 109
5 000
115 296
206 405

176 350
5 000
64 192
245 542

-6 154

-1 537

6 806
6 806

6 271
6 271

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

652
652

4 734
4 734

Årsresultat

652

4 734

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

652
652

4 734
4 734

Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Direkte kostnader
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

SKIEN HISTORIELAG

4
3

SIDE 1

BALANSE
SKIEN HISTORIELAG

EIENDELER

Note

2018

2017

1
1

1
1

1

1

3

35 000

40 000

6

713 391

688 329

Sum omløpsmidler

748 391

728 329

Sum eiendeler

748 392

728 330

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

2

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annen beholdning
FORDRINGER
INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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BALANSE
SKIEN HISTORIELAG
EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Egenkapital
Sum innskutt egenkapital

Note

2018

2017

728 982
728 982

728 330
728 330

728 982

728 330

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld

19 410
19 410

0
0

Sum gjeld

19 410

0

748 392

728 330

5

OPPTJENT EGENKAPITAL
Sum egenkapital
GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Sum egenkapital og gjeld

Skien, 21.01.2019
Styret i Skien Historielag

Per Forsberg
styreleder

Ingrid Sørbø
styremedlem

Per A Svenkesen
styremedlem

Per Sondresen
styremedlem

Inge Bjørbæk
nestleder

Inger Lise Gundersen
styremedlem

SKIEN HISTORIELAG

SIDE 3

