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Org. nr. 951 206 091 
 
 
§ 1. FIRMA  
Foretakets navn er Norges Sildesalgslag SA. Laget er en salgsorganisasjon av 
fiskere med vekslende medlemstall, kapital og med begrenset ansvar organisert som 
et samvirkeforetak i henhold til lov av 29. juni 2007 nr. 81.  
 
  
§ 2. FORMÅL  
   
Lagets formål er å organisere førstehåndsomsetningen av fisk som i henhold til lov 
eller forskrift faller inn under lagets ansvarsområder for å medvirke til:   

• en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av 
fiskeressurser,    

• legge til rette for gode rammer for førstehåndsomsetning og    
• ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.    

  
Laget skal bidra til at omsetningen skjer til markedsriktige priser og med gode 
betalingsvilkår.   
   
Virksomhet som laget driver, og som ikke er relatert til førstehåndsomsetningen, skal 
skje gjennom egne selskap.    
  
 
§ 3. INNTEKT OG ANSVAR 
  
Lagets primære inntekter skaffes til veie gjennom en avgift. Avgiftens størrelse 
fastsettes av årsmøtet.  
  
Utover avgiften er medlemmene ikke ansvarlig for lagets forpliktelser.  
  
  
§ 4. KONTORER  
  
Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.    
  
 
§ 5. OMSETNINGSPLIKT M.V.  
 
All fangst av fiskeslag, inkludert bearbeidede produkter, som omfattes av Lagets 
lovbeskyttelse, skal omsettes gjennom Laget eller med godkjenning av Laget.    
  
Alle som omsetter fangst gjennom Laget eller med godkjenning av Laget, skal 
overholde Lagets vedtekter, forretningsregler og bestemmelser gitt i medhold av 
disse.  
  
 
 
  



§ 6.  MEDLEMSKAP  
  
6.1  Personer som er eiere av norske fartøy som deltar i fiske som omfattes av 

Lagets omsetning, eller personer som er mannskap og er helt eller delvis 
lønnet med andel i fangsten og/eller hyre på slikt fartøy, kan bli medlem i 
Laget. Medlemmenes rettigheter og plikter er knyttet til hvert enkelt fartøy og 
gjelder bare så langt fartøyet deltar i fiske som omfattes av Lagets omsetning.  

  
6.2  Laget fører medlemsregister. Det er fartøyeiers ansvar å tegne medlemskap 

for både eiere og mannskap. Den enkelte fisker eller mannskap kan også 
tegne medlemskap i Laget.   

  
6.3  Utmeldelse av Laget gjøres gjeldende 3 måneder etter at Laget har mottatt 

skriftlig utmeldelse.   
  
6.4  Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet medlemmet eier/arbeider 

på   ikke har omsatt fangst gjennom Laget eller med godkjenning av Laget de 
to siste årene, regnet fra 30. september, av størrelse på minimum 1 G i ett av 
de to siste årene (G = grunnbeløpet i folketrygden).   

  
6.5  Utmeldelse av laget eller opphør av medlemskap gir ikke rett til utbetaling av 

noen del av lagets midler. 
  
  
§ 7. VALGBARHET TIL TILLITSVERV  
 
7.1.   Valgbar til tillitsverv i Laget er eiere av fartøy, mannskap på fartøy som nevnt i 

§ 6, forutsatt at vedkommende:  
a. står oppført i medlemsregisteret, og  
b. innenfor fiskeriene har sin hovedaktivitet innenfor den gruppe  

vedkommende skal representere.  
  
7.2.  Medlemmer er å anse som valgbare selv om de på grunn av helbred, 

fødselspermisjon, tillitsverv i Laget, i andre av fiskernes organisasjoner eller 
andre politiske verv ikke fyller omsetningskravet, jfr. pkt. 6.4.   

  
Medlemmer som midlertidig er ute av fisket som følge av forlis, salg, 
nybygging eller lignende, er å anse som valgbare i inntil 2 år etter fartøyet ble 
tatt ut av fisket.  
  

7.3.  Tillitsvalgte kan nekte å ta imot gjenvalg for like lang tid som de har fungert i 
tilsvarende tillitsverv.  

  
7.4.  Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv etter fylte 75 år. Tillitsvalgte 

som fyller 75 år i valgperioden, tjenestegjør likevel til utløpet av valgperioden.  
 
7.5.  Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i styreverv sammenhengende i mer enn 8 

år. Hvis et styremedlem blir valgt til styreleder kan vedkommende 
tjenestegjøre i styret maksimalt 12 år.   

 
7.6.  Ingen kan være utsending i mere enn 12 år. 



   
§ 8. LAGETS LEDELSE 
 
Laget ledes av et årsmøte, et styre og en daglig leder som ansettes av styret.   
  
 
§ 9. ÅRSMØTET  
 
9.1  Medlemmene representeres ved valgte utsendinger på årsmøtet.  

Årsmøtet består av 60 utsendinger.   
  
9.2.  Den gruppevise fordeling skal være slik:  
  

Konsesjonspliktig ringnot  29  hvorav 10 mannskapsmedlemmer  
Varautsendinger   29  hvorav 10 mannskapsmedlemmer  

  
Trål       9  hvorav 3 mannskapsmedlemmer  
Varautsendinger   10  hvorav 4 mannskapsmedlemmer  

  
Kystfiskere            22  hvorav fortrinnsvis 8 mannskapsmedlemmer  
Varautsendinger   22  hvorav fortrinnsvis 8 for mannskap 

  
Med mannskapsmedlem i disse bestemmelser menes en person som helt eller 
delvis er avlønnet med andel av fangstinntekter og/eller hyre og som ikke har 
eierinteresser i fartøy.  
  
Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold til Valginstruksen (pkt. 9.6)  

  
9.3.  Fordeling innenfor gruppene skal være følgende:  
  
9.3.1. Ringnot  

Valgregionene er som følger:   
• Sør-Norge – fra Svenskegrensen til og med Vestland  
• Midt-Norge – Møre og Romsdal og Trøndelag  
• Nord-Norge – Nordland, Troms og Finnmark  

Fordelingen av antall utsendinger mellom regionene følger av antall fartøyer 
som i medlemsregisteret er hjemmehørende i regionen.  
  

9.3.2. Trål.  
Hele landet utgjør en valgregion.  

  
9.3.3. Kystfiskere. 

Valgregionene er som følger:   
• Sør-Norge – fra Svenskegrensen til og med tidligere Hordaland 

fylke  
• Midt-Norge – tidligere Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og 

Trøndelag  
• Nord-Norge – Nordland, Troms og Finnmark  
  



Fordelingen av antall utsendinger følger av antall fartøyer som er 
hjemmehørende i regionen og antall mannskapsmedlemmer på fartøy som er 
hjemmehørende i regionen, vektet 50/50.  

  
9.4. Valg  

Alle valg gjennomføres som hovedregel digitalt i henhold til Valginstruks 
fastsatt av styret.  

  
9.5.  Dersom den valgte utsendingen og varautsendinger har fravær til årsmøtet, 

kan det bes om oppnevning av setteutsending til Årsmøtet, på følgende vilkår:  
  

1. Vedkommende må være valgbar i henhold til § 7.   
2. Det må foreligge en flertallsinnstilling fra utsendingene innenfor 
vedkommende fartøygruppe om oppnevning av navngitt setteutsending.  

  
Årsmøtet kan med simpelt flertall godkjenne en oppnevnt setteutsending til 
møtet dersom det foreligger saklig grunn for dette.  

  
9.6.  Generelle bestemmelser:  
  

Fordelingen av utsendinger mellom redskapsgruppene kan tas opp til 
vurdering av årsmøtet hvis det skjer store endringer i fordelingen mellom 
gruppene.  

  
Utsendinger og varautsendinger velges for 4 år om gangen.   

  
Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn fra eierne i 
trålgruppen, så skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. Det 
samme gjelder dersom det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike 
tilfeller skal det da kalles inn varamedlemmer fra eierne.   
  
Styret fastsetter nærmere instruks (Valginstruksen) for gjennomføring av valg.  

  
For at valg til årsmøtet skal kunne godkjennes må der være valgt inn minst 6 
av begge kjønn som utsendinger til Årsmøtet.  
 

  
§ 10. ÅRSMØTER.  
 
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Saker som skal behandles 
på ordinære årsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før årsmøtet.  
  
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det 
skriftlig for å få tatt opp et klart angitt emne.  På ekstraordinære årsmøter behandles 
kun de saker som er nevnt i innkallingen.  
  
Årsmøtene sammenkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel. Under 
særlige omstendigheter kan årsmøtet innkalles med kortere varsel.  
  
Årsmøtet kan holdes på andre steder enn der Laget har forretningskontor.  



  
Innkallingen til ordinære årsmøter skal inneholde dagsorden for møtet, styrets 
beretning, årsregnskap og et saksfremlegg om de saker som skal behandles. Med 
innkallingen til ekstraordinære årsmøter skal følge et saksfremlegg for den eller de 
saker som skal behandles.  
  
Lagets daglige leder, styrets, eventuelle salgsutvalgs og kontrollkomiteens 
medlemmer deltar i årsmøtene med talerett. Årsmøteutsendinger som er valgt inn i 
kontrollkomitéen eller i eventuelle salgsutvalg har like rettigheter som de øvrige 
årsmøteutsendingene.   
  
Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av utsendingene møter. Møter 
ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten 
av utsendingene møter.  
  
Årsmøtet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører. Ordfører og varaordfører 
velges for 4 år om gangen av og blant årsmøteutsendingene. Dersom ordfører og 
varaordfører er forhindret fra å stille åpnes årsmøtet av styreleder eller den styret har 
pekt ut.    
  
Årsmøtets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken 
ordfører eller varaordfører gjenvelges, ledes konstitueringen av årsmøtet av 
styreleder eller den styret har pekt ut.  
  
Ved like stemmetall har møteleder dobbeltstemme.   
  
Møtet velger 2 sekretærer. Det føres protokoll over forhandlingene som underskrives 
av møtelederen og 2 årsmøteutsendinger. Protokollen leses opp og vedtas før 
møtets slutt.  
 
 
§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER.  
 
I ordinære årsmøter behandles:  
1.  Konstituering og valg av sekretærer og 2 utsendinger som skal underskrive 

protokollen sammen med møteleder  
2. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder disponering av 

årsoverskudd eller dekning av underskudd  
3.  Kontrollkomitéens melding.  
4.  Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.   
5.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer (for 2 år), samt leder og 

nestleder i styret (hvert år).  
6.  Valg av årsmøtets ordfører og varaordfører (hvert 4. år).  
7.  Valg av kontrollkomité med varamedlemmer (hvert 4. år), samt å fastsette 

instruksen for komitéen.  
8. Valg av valgkomité – Leder og 3 medlemmer med 4 numeriske 

varamedlemmer (for 4 år). Ett medlem skal være mannskapsmedlem. 
Funksjonstid er frem til ny valgkomité er valgt. Årsmøtet fastsetter komitéens 
instruks.  

9.  Valg av meklingsnemnd, 3 medlemmer, samt 6 numeriske varamedlemmer 
(for 4 år), samt å fastsette nemndas instruks.   



10.  Valg av nominasjonskomitéer på siste årsmøte før valg på utsendinger 
avholdes. Komiteene skal velges i alle fartøygrupper og i alle valgregioner. 
Komiteene skal bestå av fire medlemmer hvorav to er fra fartøyeierne og to fra 
gruppen mannskap. Begge kjønn bør være representert i alle komitéene. 
Årsmøtet velger leder i komitéene og fastsetter instruks for komitéenes 
arbeid.   

11.  Bestemmelser angående revisjon.  
12.  Fastsettelse av avgift til Laget.   
13.  Andre saker som overensstemmende med vedtektene fremlegges av styret 

eller medlemmene, med minimum to ukers forutgående varsel.  
 
  
§ 12. VALG AV STYRE.  
 
Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer velges av årsmøtet og 1 
medlem velges av de ansatte i administrasjonen. De ansatte velger i tillegg en 
observatør til styret med to varamedlemmer.  
  
Ringnot  5 hvorav 1 mannskapsmedlem  
Trål   2 hvorav 1 mannskapsmedlem   
Kystfiskere  4 hvorav 1 mannskapsmedlem  
Ansatte  1  
  
Blant de fiskervalgte styremedlemmene skal begge kjønn være representert.  
  
Årsmøtet velger varamedlemmer for to år om gangen. De ansatte velger 
varamedlemmer for to år om gangen.  
  
Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge for ringnot og trål og 
personlige varamedlemmer for kyst slik:  
  
Ringnot (inkl kolmuletrål)  9 hvorav 3 mannskapsmedlemmer  
Trål (ekskl kolmuletrål)  6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer  
Kystfiskere    8 hvorav 2 mannskapsmedlemmer  
Ansatte    2 velges blant de ansatte  
  
Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av 
årsmøtet.  
  
Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, ellers gjelder valgene for 2 år.    
  
Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.   
  
De ansattes styremedlem og varamedlemmer til styret velges ved flertallsvalg direkte 
av og blant dem som er ansatt i Laget. Reglene for gjennomføring av valgene på 
ansattrepresentanter fastsettes etter drøftinger mellom Lagets administrasjon og de 
ansatte.  
  
Kontrollkomitéens leder og årsmøtets ordfører har møterett til styremøtene.   
  



Som en overgangsregel må valg på alle styremedlemmer med personlige 
varamedlemmer i kystgruppen gjennomføres i henhold til disse vedtekter første gang 
på årsmøtet i 2023. En av styremedlemmene skal være mannskapsmedlem og alle 
må derfor velges under ett. To av styremedlemmene velges for ett år og to for to år 
med sine respektive personlige varamedlemmer.   
  
  
§ 13. STYRETS OPPGAVER  
 
Styrets plikter:  
1. Å lede Laget overensstemmende med vedtektene og årsmøtets vedtak, og 

utferdige strategi, forretningsregler og eventuelle omsetningsbestemmelser.  
2. Å ansette daglig leder, bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide 

instruks for stillingen.  
3. Å oppnevne eventuelle underutvalg, herunder Arbeidsutvalg og Salgsutvalg, 

og fastsette instruks/mandat for disse. Styret har selv ansvar for utvalgenes 
virksomhet.  

4.  Å påse at økonomistyring og formuesforvaltning gjennomføres på en 
betryggende måte.  

5.  Bestemme hvem som skal forplikte Laget, samt meddele prokura.  
6.  Å bestemme tid og sted for neste ordinære årsmøte.  
7.  For øvrig på beste måte å ivareta Lagets og medlemmenes interesser og 

arbeide for Lagets fremgang.  
  
Det føres protokoll fra styrets forhandlinger.  
  
For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid mer enn halvparten av styrets 
medlemmer/varamedlemmer være til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør møteleders 
stemme utslaget.  
   
  
§ 14. KONTROLLKOMITÉ  
 
Laget skal ha en kontrollkomite.  
  
Årsmøtet skal velge en kontrollkomité bestående av tre medlemmer med tre 
varamedlemmer i rekkefølge, og velger blant medlemmene komitéens leder. Det skal 
velges et medlem og varamedlem fra ringnot, trål og kyst. Medlemmene og 
varamedlemmene velges for fire år om gangen.   
  
 
§ 15. BRUK AV ÅRSOVERSKUDD M.V.  
 
Årsoverskudd tilføres som utgangspunkt Lagets egenkapital.  
  
Årsmøtet kan med simpelt flertall vedta etterbetaling til medlemmene så langt som 
dette ikke bryter med hensynet til styrking av Lagets egenkapital gjennom 
oppbygging av fond.   
 
 
  



§ 16. BRUDD PÅ VEDTEKTENE  
 
Medlemmer som bryter Sildelagets vedtekter, handler illojalt eller på annen måte 
svikter eller opptrer i strid med Sildelagets formål, lover eller vedtak, kan av styret 
utelukkes som medlem.   
   
Styret kan i mindre graverende tilfelle vedta andre reaksjonsformer.   
   
Medlemmer kan forlange styrets avgjørelse fremlagt for årsmøtet. Kravet må vær 
fremsatt innen en måned etter at medlemmet er gjort kjent med styrets vedtak. Den 
som har anket en sak for årsmøtet, har rett til å redegjøre for sin sak i årsmøtet før 
det treffer sin avgjørelse.  

  
Ellers gjelder bestemmelsene i Fiskesalslagslova.  
  
  
§ 17. ORDNING AV TVISTER  
 
Oppstår tvister mellom Laget og et medlem, skal forlik prøves ved en meklingsnemnd 
på fire medlemmer, hvorav årsmøtet velger tre medlemmer, mens nemndas leder 
oppnevnes av Fiskeridirektoratet. Om forlik ikke oppnås, står det partene fritt for å 
søke tvistene avgjort ved alminnelig rettergang.  
  
Ved bruk av varamedlemmer i meklingsnemnda skal det tilstrebes å opprettholde 
gruppevis representasjon. Meklingsnemnda skal være fulltallig (4) for å være 
vedtaksfør.   
  
 
§ 18. VEDTEKTSENDRINGER  
 
Endring av vedtektene foretas av årsmøtet.  Det skal stå i innkallingen til årsmøtet 
hva forslaget går ut på.  
  
Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.  
 
 
§ 19. OPPLØSNING OG AVVIKLING  
 
Vedtak om Lagets oppløsning foretas av årsmøtet. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.   
Samtidig med vedtaket velges et styre til å gjennomføre avviklingen.  
  
Etter at Lagets forpliktelser er dekket skal gjenværende midler gå til allmennyttige 
formål, men slik at formål som tilgodeser norske fiskere og andre fiskerifaglige formål 
prioriteres. Avviklingsstyret beslutter hvilke formål som skal tilgodeses, på hvilken 
måte og med hvilke beløp.  Denne bestemmelse samt øvrige bestemmelser som blir 
fastsatt om disponering av Lagets formue ved oppløsning av Laget skal endelig 
godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet.  
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