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ÅRSMØTE | 2021 

Åpning og konstituering

- valg av møteleder

- valg av referent

- valg av to medlemmer til å underskrive protokollen



ÅRSMELDING | 2020



• Skien By: 176 medlemmer - næringsdrivere og gårdeiere i Skien 

sentrum. 

• Stiftet 2. september 2015 av styrene i Servicebyen Skien og Skien 

Gårdeierforening. 

• 1 årsverk i daglig leder som fremdeles holder til i kontorfellesskapet 

på Hotellet i Rådhusgata 1 sammen Mersmak og Skien Live.

• Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 173.261, -

ÅRSMELDING | 2020



På årsmøte i mai 2020 ble følgende styre valgt;

• Knut Wille - Kontorbygg AS (styreleder)

• Kathrine Nakken – Lietorvet

• Aziz Chaer – Arkaden og R8

• Tom Henrik Haugland – Grenland Invest

• Heidi Kristine Andresen - Gründer og butikkdriver

• Ida Christine Kvisgaard – Farstad & Co

• Anniken Cappelen Søvik – DnB finans

• Lene Hysing som observatører fra Skien kommune.
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Målsettinger – vedtatt av styret

Vår innsats skal konsentrere seg om;

• Fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og 

bosetting

• Skape et aktivt sentrum, med handel og legge til rette for nye drivere

• Skape gode, positive holdninger hos alle som jobber og bruker byen

• Samarbeidspartner rundt Skien kommunes planer for sentrum

• Skien By skal videreutvikle dagens digitale verktøy

• Hele tiden øke antall medlemmer

ÅRSMELDING | 2020



MÅL
• Levende nettside (skienby.no) og nettbutikk (heleskien.no)

• Jobbe kontinuerlig med relevant innhold og holde den 

oppdatert

• Øke trafikk i sosiale medier

• Skape aktiviteter, arrangement, synliggjøre byens arrangementer

RESULTAT
• Økt trafikk inn til nettsiden via søk, gradvis økende over de siste 

årene.

• Redusert flukttrafikken. Når folk klikker seg inn – finner de også 

annet innhold interessant og klikker seg videre.

• Kampanjer har av naturlige grunner vært litt fraværende

• Økt trafikken inn via Instagram, Instagram story samt Facebook
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INSTAGRAM

MÅL 2020
• Fortsette å øke interessen

• Vise byen fra sin beste side

RESULTAT 2020
• Økt med ca. 800 nye følgere

• I dag: 7900

• Varden/TA/Odd: 6700/11700/14300

MÅL 2021
• Jobbe mot 10.000 følgere

• Jobbe med innhold og story

• Fremsnakke Skien kontinuerlig
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FACEBOOK

MÅL 2020
• Hele tiden jobbe for å gjøre siden 

attraktiv og øke antall følgere

RESULTAT 2020
• Økte med ca. 1200 nye følgere

• I dag: 16305

• Varden/TA/Odd: 41172/42557/33029

MÅL 2021
• Fortsette med økningen

• Mer innhold og engasjement

• Arrangementer



KUNDEKLUBB
• 1603 medlemmer i kundeklubben 

– 87 flere enn 2019

• Mottar nyhetsbrev om det som skjer i byen

ÅRSMELDING | 2020



GAVEKORT - Mål

Øke salget med 10%

HVORDAN?

• NYTT DESIGN – ny leverandør

• Stadig profilering

• Gavekortautomater selger

• Teknologisk fremgang

• Hold orden på saldoen på kortet
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ÅRSMELDING | 2020

Økning i kr: 

kr. 588.687,-

Økning i %: 

19,88

Salg 2018: kr. 2.714.735,-

Salg 2019: kr. 2.960.886,-

Salg 2020: kr. 3.549.573,-



BYLØRDAG
• Lørdagsbarn

• Turist i Skien by

• Telemark Enduro

• Suoni i byen

• Skien Live, Aspirantkorpsfestival

• Gatefest på Lie

• Skien Beach

• Gjenbruksmarked

• Torvlykke

• P4 sommerturne

BYNATT/BLACK FRIDAY
• BYNATT Mai kl. 22

• BYNATT juni til kl. 24

• BYNATT oktober til kl. 22

• Black Friday/Nisjebutikkens dag

• BYNATT desember kl. 24

AKTIVITETER 2019/2020

STØRRE AKTIVITETR
• Ibsen uka – Ibsens bursdag

• Spis for 100,-

• SKIEN FASHION WEEK

• MERSMAK

• Appelsinia

• Julegateåpning

• JULEMARKED

• Ski VM (Arkaden)

DIGITALE
• SKIEN FASHION WEEK

• Morsdag Valentine

• 17. mai dager

• HØST – SMAK

• Farsdag

• JUL
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ANDRE  AKTIVITETER
• Lørdagstaxi 100,

• Telemarksgata 10

• BYLAB

• Handlingsplan Skien 2020

• Levende lokaler – Utstilling

• Befaringer nye leietagere

• Veileder for aktivering av 

ledige lokaler

• Ibsen 2028

• Tv-aksjonen

• BYFEST i regi av Arkaden og 

Lietorvet

• Felles frokostmøte i 

Sandefjord

• Skien som turistdestinasjon

• Søknader (NIBR)

• m.m.



Fokus på handel



HELESKIEN.NO| 2020



HELESKIEN.NO| 2020

Antall butikker: 52

Antall nasjonale: 23

Antall med sider fra før: 16

Antall produserte: 13

Unike brukere på heleskien.no: 26.671

Antall økter totalt: 45.115

Total omsetning på egen produserte sider: 1.7 millioner

Gjennomførte kjøp/transaksjoner: 1.740

Bypost:

Antall hjemkjøringer fra april og ut året: 829



AKTIVITETER| 2020



Kampanjeperiode: 20. november – 24.desember

Produkter
• Julemagasin 68 sider – 46.000 husstander
• Film (SoMe)
• Digital moteserie
• 14 artikler
• Stor synlighet på SoMe
• Plakater
• Juleoppgaver og rabattkuponger

JULEKAMPANJE | 2020

Aktiviteter
• Julebelysning
• Søndagsåpnet
• Langåpent

../../FILM/SkienBy_julemote_utkast_01.mp4


JULEKAMPANJE | 2020



• Julekampanje for byens næringsdrivere 
• Mål: få flere til å legge julehandelen i sentrum og øke omsetningen i 

butikker/cafeer. 

• Synlighet, inspirasjon, friste, aktiviteter, gode tilbud, pynta butikker, deilig 

julelukt, musikk, blide mennesker, yte god service osv.

• Skien By leverte:
• Julemagasin på 68 sider - Distribuert ut til 46000 husstander i Grenland 

• Film og materiell som inspirerte til handel

• Stor synlighet i bybildet og på sosiale medier

• Heleskien.no – et sterkt ønske om å bruke byen

• Julebelysning i hele byen

• T-skjorter med den vakre Skien By hjertelogoen

• Næringsdriveren i Skien By skulle levere:
• Pynte butikken, vinduene og inngangspartiet før julegateåpning

• Følge byens åpningstider i julen

• Opprettholde det gode samarbeidet med Skien By og resten av 

næringslivet i byen
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• Vervet medlemmer og sørget for finansiering
• Foreningen har ved inngangen til 2020 113 betalende medlemmer. 

• inkl. Arkaden og Lietorvet som kjøpesentre, men eks butikkene. (176 m/butikkene)
• Vi har antatt et potensiale på ca. 150 og målsettingen er å nå dette i løpet av 2020.
• Vi opplever til stadighet interesse og ønske fra ikke-medlemmer om å bli med i 

samarbeidet vårt, fordi det vi gjør er veldig synlig

• Skien kommune og Skien By samarbeid
• Skien By er med i prosjektgruppa for «Handlingsprogrammet Skien 2020 og ser dette 

som en verdifull arena for samarbeidet med Skien kommune.
• Vi jobber sammen om å finne løsninger for ny skøytebane i byen.
• Deltar i gruppen som jobber frem oppgradert gågate-strategi og samarbeider tett 

med nærliggende gårdeiere og næringsdrivende.

• Samarbeid
• Skien By har et eget markedsråd som bidrar til bedre samarbeid på tvers av byen og 

på tvers av bransjer. 
• Markedsrådet skal bistå i planleggingen av aktiviteter og plan for året. 
• De skal motivere naboen til å være med i Skien By og bistå med å øke handelen i hele 

sentrum. 
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BUDSJETT | 2021

REGNSKAP | 2020



RESULTAT | 2020



BALANSE| 2020



EGENKAPITAL/GJELD| 2020



BUDSJETT| 2021



KOMMENTARER



INNKOMNE FORSLAG



VALG AV STYRE | 2021
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5. Valg av styre

Gjenvalgte velges for 1 år, nye medlemmer velges for 2 år. 

Styret skal ha 5-7 medlemmer i tillegg til observatører.

Valgkomité

Valgkomite i 2020 har bestått av innspill fra egne styremedlemmer 

og medlemmene.

På valg: Knut Wille (styreleder), Aziz Chaer, Kathrine Nakken, Tom 

Henrik Haugland og Heidi Kristine Andresen.

Ikke på valg: Ida Kristine Kvisgaard og Anniken Cappelen Søvik

Skien Kommune har 1 representant som observatør:

Anniken Borgerås



Forslag til nytt styre i 2021

• Knut Wille - Kontorbygg AS (styreleder) – 1 år

• Tom Henrik Haugland – GI Eiendom – 2 år

• Heidi Kristine Andresen - Gründer og butikkdriver – 2 år

• Ida Christine Kvisgaard – Farstad & Co – 2 år – 1 år igjen

• Anniken Cappelen Søvik – DnB finans – 2 år – 1 år igjen

• Benedikte Stensrød – Arkaden og R8 – 2 år

• Sondre Walmann – Lietorvet – 2 år

• Anniken Borgerås som observatør fra Skien kommune

VALG | 2021



TAKK for i dag!


