NORGES SILDESALGSLAG
Protokoll fra årsmøte 12. – 13. mai 2016

PROTOKOLL
Fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag avholdt 12. og 13. mai 2016 på Hotel
Clarion Stavanger under ledelse av ordfører Ivar Andreassen. Møtet ble åpnet kl
09.00 den 12. mai med sang av Gud Signe Vårt Dyre Fedreland.
SAK 1
ÅPNING
Ordfører holdt så sin tale som følger vedlagt protokollen. Talen åpnet med å minnes
de som har gått bort siden sist, spesielt nevnt Hallstein Rasmussen, Jonas Lund og
Karsten Stølen med ett minutts stillhet.
Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe hilste fra byen.
SAK 2

KONSTITUERING

a) Godkjenning av innkalling
Vedtak : Innkalling godkjennes uten merknader.
b) Navneopprop
Vedtak : Navneopprop ble foretatt i henhold til nedenstående liste:
ÅRSMØTE UTSENDING
Majala, Jørn-Oddvar
Lundberg, Geir

NR
1
2

Dahl jr., Birger
Andreassen, Ivar
Hansen, Lisbet Kristine
Eide, Kurt Andre
Hermansen, Ole
Ulsund, Eirik
Longva, Gunnar
Vik, Knut Arne
Sævik, Rita 1)
Torvanger, Jan
Ringstad, Arne
Myklebust, Arve
Sævik, Eivind Mikal
Birkeland, Arne
Melingen, Lars Johan
Olsen, Ola

3
4
5
6
7
9
10
12
14
15
16
17
18
19
21
23

Dale, Astrid
Taranger, Ingmar
Hevrøy, Ole Anker

24
25
26

GJESTER

NR

Moe, Bjørg Tysdal
Berg, Ronny
Grønnevet, Sigrid
Dahl
Brungot, Lena
Sperre, Inger-Marie
Rogne, Sissel

100
101

Garvik, Jonny
Garvik, Kenneth

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Gunnarsen, Jan
Hovden, Rune
Johnsen, Jan-Erik
Kristoffersen, Rolf Guttor
Nordtun, Bjarte
Remøy, Anders
Roaldsen, Eirin
Svanes, Kjell
Veibust, Henning
Ytterstad, Marius

118
119
120

Heggebø, Kåre
Lønning, Svein Atle
Troland, Mons Eivind

Eikemo, Aksel
Sandberg, Per
Larsen, Hermod
Ludvigsen, Erik
Ulriksen, Vidar
Flåen, Wenche
Fallebø, Marit
Larsen, Nils-Olaf
Misund, Ole Arve
Måge, Amund
Ingebrigtsen, Kjell
Jørgensen, Jan
Birger
Kroknes, Geir
Remøy, Paul-Gustav
1

STYRET

Observatør for de ansa
Bjånesøy, Roar
Salgsutvalget:
Ervik, Ronald
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Algrøy, Martin
Vaage, Tor Håkon
Vea, Torbjørn
Sivertsen, Stig Atle
Meløysund, Einar Helge
Gullvik, Håkon

27
28
29
30
31
32

Rasmussen, Valter
Alvestad, Finn
Østervold, Stig
Maråk, Audun
Lokøy, Jonny
Økland, Ask

121
122
123
124
125
126

Børresen, Jan Petter
Larsen, Roger
Angelsen, Sten
Arnøy, Arnfinn

33
35
36
37
38

127
128
129
130
131

Stokke, Gunnar
Gustad, Ivar
Heggøy, Jan Arve
Hepsø, Stener
Ulland, Alf
Sekkingstad, Arild
Rommetveit, Geir
Iversen, Henning Olaf
Glesnes, Inge
Benjaminson, Roar
Troland, Abraham Inge
Vedø, Aleksander
Klovning, Anders

39
41
42
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Sævik, Stig Arne
Vikshåland, Helge
Lønning, Ståle
Eriksen, Geir Kenneth
Langåker, Steinar

55
56
57
58
59

Myhre, Stig
Hillersøy, Tore
Instebø, Britt Sæle
Stenevik, Daniel
Veipe, Alf-Erik
Jakobsen, Jakob
Magnar
Martinussen, Terje E.
Guldbrandsen, Synne
Dreyer, Bent
Dale, Kyrre
Maråk, Rita
Lovund, Lars
Blakstad, Erica
Skjelland, Merete
Sæther, Erik
Larsen, Freddy
Fiskerstrand, Ingar
Rasmussen, Nina
Sparrevohn, Claus
Reedtz
Østervold, Tor
Vartdal, Knut
Tobiassen, Øystein
Vea, Didrik
Nakken, Johannes
Møgster, Heine

Kontrollkomite:
Gullvik, Håkon
Sørheim, Egil
Vikshåland, Helge
Norges Sildesalgslags
Hjelpefond:
Dale, Astrid
Raunehaug, Marianne
Medlemmer:

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Majala, Joar
Olsen, Ola Christian
Pettersen, Haakon

145
146
147
148
149
150
151

Ansatte:
Andersen, Odd Fredrik
Brinchmann-Hansen, Erik
Ellingsen, Grete
Hansen, Jarle A.
Hatland, Tony
Langhelle, Greta
Nydegger, Engelke
Oen, Roald
Oma, Paul M.
Sæter, Gustav
Torgnes, Knut
Wiborg, Rune

Revisor:
Rasmussen, Tom
Juridisk rådgiver:
Rieck, Ole
Statens kontrollør:
Rastum, Håkon

Følgende setteutsendinger ble valgt enstemmig :
Ringnot: Joar Majala, Sigurd Turøy, Ronald Ervik, Stig Østervold, Johnny Lokøy
Kyst: Kjell Ingebrigtsen, Tore Hillersøy2), Kåre Heggebø
Trål: Svein Atle Lønning
1)Innvilget permisjon 13.5. kl 10.00
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2)Innvilget permisjon 13.5. kl 10.00
Vedtak :

Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn, ansatte og gjester
protokolleres.

c) Godkjenning av årsmøtevalg
Helge Vikshåland refererte innstilling til årsmøtet om godkjenning av årsmøtevalg.
Einar Helge Meløysund ba om en redegjørelse om valgordningen som ble gitt av
Helge Vikshåland.
Vedtak :

Årsmøtet godkjenner valg på utsendinger for perioden 2016-2018 i
henhold til kontrollkomiteens innstilling.

d) Valg av settevaraordfører
Vedtak :

Einar Helge Meløysund velges til settevaraordfører for årsmøtet i 2016

e) Godkjenning av saksliste og møteplan
Vedtak :

Saksliste og møteplan godkjennes uten merknader og føres inn i
protokoll.
SAKSLISTE

SAK 1

Åpning

SAK 2

Konstituering
a)
Godkjenning av innkalling
b)
Navneopprop
c)
Godkjenning av årsmøtevalg
d)
Valg av settevaraordfører
e)
Godkjenning av saksliste og møteplan
f)
Godkjenning av forretningsorden
g)
Valg av valgnemnd
h)
Valg av lønnsnemnd
i)
Valg av to møtesekretærer
j)
Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
k)
Valg av redaksjonsnemnd

SAK 3

Norsk sjømat tilsvarende 36 millioner måltider hver dag - men hvem er
matminister?
Innledning ved statssekretær Ronny Berg - Nærings- og
Fiskeridepartementet

SAK 4

Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding
for 2015
Administrasjonens orientering om lagets virksomhet hittil i år

SAK 5
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SAK 6

Vedtektsendring

SAK 7

Hva ser Sjømat Norge som et potensiale for verdiskaping i pelagisk
sektor? Innledning ved Inger-Marie Sperre – Sjømat Norge

SAK 8

Hvordan skal ressursforskningen gjennomføres i fremtiden – mer
dugnadsinnsats?
Innledning ved Sissel Rogne – Havforskningsinstituttet

SAK 9

Fastsettelse av avgift til laget

SAK 10

Årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2015

SAK 11

Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ

SAK 12

Valg
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valg av meklingsnemnd med personlige varamedlemmer
Valg av to styremedlemmer til Norges Sildesalgslags Hjelpefond
Valg av kontrollkomite
Valg av ordfører og varaordfører
Valg av styremedlemmer
Valg av leder og nestleder til styret
MØTEPLAN
for årsmøtet i
Norges Sildesalgslag 2016

Torsdag 12. mai
Kl. 09.00 - 09.30
Kl. 09.30 – 11.00
Kl. 11.00 – 12.00

Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.00
Kl. 14.00 – 15.00
Kl. 15.00 – 16.00
Kl. 16.00
Kl. 19.30
Fredag 13. mai
Kl 09.00 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00

Åpning
Årsmøtesaker
Norsk Sjømat tilsvarende 36 millioner måltider hver dag - men
hvem er matminister?
Innledning ved statssekretær Ronny Berg - Nærings- og
Fiskeridepartementet
Lunsj
Årsmøtesaker
Hva ser Sjømat Norge som et potensiale for verdiskaping i
pelagisk sektor?
Innledning ved Inger-Marie Sperre – Sjømat Norge
Årsmøtesaker
Gruppemøter
Festmiddag
Hvordan skal ressursforskningen gjennomføres i fremtiden – mer
dugnadsinnsats?
Innledning ved Sissel Rogne - Havforskningsinstituttet
Årsmøtesaker
Lunsj
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f) Godkjenning av forretningsorden
Vedtak :

Forretningsorden godkjennes med en rettelse i pkt 12, slik at
medlemmer møter med talerett, men uten forslags- og stemmerett.

FORRETNINGSORDEN
1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer,
kontrollkomiteens medlemmer, representanter fra lagets administrasjon og
innbudte gjester. Pressen har adgang til møtet.
2. Møtet ledes av årsmøtets ordfører og varaordfører. Til å føre protokollen velges
to sekretærer.
3. I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak. Ut over dette kan
administrerende direktør og forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende
bemerkninger. Årsmøtet treffer avgjørelser om begrensninger i taletid.
Ingen får ordet mer enn en gang til forretningsorden i samme sak og med høyst
ett minutts taletid. Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte
merknader til forretningsorden.
4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller. Når
strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake.
5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter
bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, eller når minst 10 utsendinger forlanger det,
foregår avstemmingen ved navneopprop. For øvrig stemmes ved alminnelig
votering.
6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges. Ingen anses valgt som ikke
oppnår minst halvdelen av avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs
votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste
stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet.
8. Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre
vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid.
9. I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak.
10. Protokollen leses opp ved hver møtedags slutt og underskrives av årsmøtets
ordfører og to valgte utsendinger.
11.Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
12. Øvrige medlemmer kan møte uten forslags- og stemmerett, og inviteres via lagets
nettside for egen kostnad.
13. Mobiltelefoner skal settes i lydløs under møtet.
g)
Valg av valgnemnd
Vedtak :
Til valgnemnda velges (for 3 år):
1.
Petter Geir Smådal (Forfall til årsmøte)
2.
Arve Myklebust
3.
Anders Klovning
4.
Edvin Einebærholm (Forfall til årsmøte)

Varamedlemmer:
5
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For 1. Birger Dahl jr
For 2. Per Arne Vean (Forfall til årsmøte)
For 3. Geir Kenneth Eriksen
For 4. Ivar Gustad
Valgnemnda konstituerer seg selv.
Jarle A. Hansen velges som valgnemndas sekretær
h)
Valg av lønnsnemnd
Vedtak :
Til lønnsnemnda velges :
1.
Jan Arve Heggø
2.
Abraham Inge Troland
3.
Ola Olsen
4.
Ole K. Hermansen
Ola Olsen velges som lønnsnemndas leder.
Erik Brinchmann-Hansen velges som lønnsnemndas sekretær
i)
Valg av to møtesekretærer
Vedtak :
Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og Grete Ellingsen
j)

Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

vedtak :

k)

I tillegg til årsmøtets ordfører velges Alf Ulland og Arne Birkeland til å
undertegne protokollen

Valg av redaksjonsnemnd
Til redaksjonsnemnd velges:
1. Tor Håkon Vaage
2. Sten Angelsen
3. Aleksander Vedø
4. Lisbeth Kristine Hansen
Lisbeth Kristine Hansen velges som redaksjonsnemndas leder.
Paul M. Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær.

SAK 3

NORSK SJØMAT TILSVARENDE 36 MILLIONER MÅLTIDER HVER
DAG - MEN HVEM ER MATMINISTER?

Innledning ved statssekretær Ronny Berg - Nærings- og Fiskeridepartementet.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :
Årsmøtet har med interesse lyttet til innlegget fra statssekretær Ronny Berg og tar
innlegget til orientering.
1) Årsmøtet er tilfreds med at norsk sjømat har en solid posisjon globalt og
nasjonalt, men vil understreke at det likevel ikke er tid for å lene seg tilbake i
den tro at norsk sjømat selger seg selv i kraft av sitt opparbeidede gode navn
og rykte.
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Hva norsk sjømat betyr for Norge, må løftes bedre frem i folks bevissthet, særlig i en tid der vår aller største næring, olje- og gassnæringen sliter i
motbakke og hvor det blir tydelig at Norge absolutt trenger å satse riktig også
på andre næringer. Sjømaten er en næring som Norge har naturgitte
forutsetninger for å utnytte - om vi steller oss klokt.
2) Årsmøtet ser også den plass Norges Sildesalgslag har i dette bildet. Styret
oppfordres til å arbeide aktivt for å bidra til at den pelagiske fisken når ut og
frem slik at våre ressurser som forutsetningsvis er godt forvaltet, kan gi
fremtidig vekst til alle ledd i næringen.
3) Fra et matsikrings-synspunkt har vi nok sjømat til å berge ikke bare oss selv,
men også store deler av en verden som i dag faktisk lider under feilernæring
mer enn matmangel. Det må nok fortsatt jobbes for at sjømaten oftere legges
på den norske tallerken, men sjømaten må også opprettholde og forbedre sin
plass ute i verden, en verden som trenger norsk sjømat og der etterspørselen
er voksende, noe som gir oss et unikt utgangspunkt for ytterligere
verdiskaping og økonomisk vekst.
4) På den annen side skjerpes også konkurransen. Årsmøtet ser med bekymring
på at det inngås og arbeides med nye handelsavtaler mellom EU og andre
land, - der Norge faller utenfor. Dette innebærer at Norge over tid får dårligere
vilkår og adgang til viktige, politisk stabile markeder som vi i økende grad er
avhengig av.
5) Årsmøtet oppfordrer norske myndigheter gjennom NFD om å arbeide
systematisk for at NFD i større grad forbindes med å være Departementet for
sikring av norsk matproduksjon. Norsk sjømat trenger fri adgang til alle viktige
globale markeder, og må ikke bli hindret av ulike barrierer som gjør at norsk
sjømateksport kommer i skyggen av forskjellige proteksjonistiske tiltak eller
stilles utenfor på grunn av at handelsavtaler opprettes der Norge ikke deltar.
Overfor EU har arbeidet stått på stedet hvil vil i mer enn 20 år. Tiden er for
lengst inne til å kreve konkrete initiativ, tiltak og klare prioriteringer fra
myndighetenes side.
6) Årsmøtet vil samtidig benytte anledningen til å rose næringen som gjennom år
har skaffet adgang for norsk sjømat, pelagisk og annen, til stadig nye
markeder. Det er en prestasjon ikke minst i lys av at særlig pelagisk fisk som i
urovekkende stor grad selges til de mest politisk ustabile hjørner av kloden.
De siste årene har vært spesielt krevende fordi markedsadgang oftere
vanskeligjøres av ulike årsaker.
7) Årsmøtet ønsker å følge nøye med i denne utviklingen og ber om å bli holdt
oppdatert om fremgangen i hvordan arbeidet med bekjempelse av
handelsbarrierer går.
Egil Sørheim leverte følgende endringsforslag til styrets pkt 4:
Pkt.4 – 2. setning endres til :
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Årsmøtet ser med bekymring på at Norge faller utenfor når EU inngår og arbeider
med nye handelsavtaler med andre land.
Vedtak :

Styrets forslag til vedtak inklusiv Egil Sørheims forslag ble enstemmig
vedtatt.

SAK 4

ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING
KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR 2015

Årsmeldingen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt.
Erik Brinchmann Hansen presenterte årsregnskapet. Revisor Tom Rasmussen
refererte revisjonsberetningen.
Helge Vikshåland refererte kontrollkomiteens melding.
Styret forslag til vedtak ble referert slik :
1.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2015 som Norges Sildesalgslags
regnskap for 2015. Årets overskudd disponeres slik:
Overført til annen egenkapital kr 6 959 000,-

2.

Årsmøtet tar konsernregnskapet 2015, årsmeldingen 2015 og revisors
beretning 2015 til etterretning.

3.

Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2015 til etterretning.

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.
SAK 5

ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OM LAGETS VIRKSOMHET
HITTIL I ÅR

Adm.dir. Paul Oma innledet i saken.
Administrasjonens melding ble gjennomgått punkt for punkt.
Styrets forslag ble referert slik:
Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet hittil i år til
etterretning.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.
SAK 6

VEDTEKTSENDRING

Styrets leder Jonny Garvik innledet i saken og refererte styrets forslag til vedtak slik :
8

NORGES SILDESALGSLAG
Protokoll fra årsmøte 12. – 13. mai 2016

§ 7 VALGBARHET TIL 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.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.
SAK 7

HVA SER SJØMAT NORGE SOM ET POTENSIALE FOR
VERDISKAPING I PELAGISK SEKTOR?

Innledning ved styreleder Inger-Marie Sperre – Sjømat Norge.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :
Årsmøtet har lyttet til innlegget fra Inger-Marie Sperre, styreleder i Sjømat Norge, og
tar innlegget til orientering.
1) Et bærekraftig uttak av bestandene er helt avgjørende for at vi skal oppnå økt
lønnsomhet i pelagisk sektor. Det vises til at det er uttrykt en betydelig skepsis
til hvorvidt kunnskapsgrunnlaget for kvotefastsettelsen av de store pelagiske
bestandene er god nok. Årsmøtet ber derfor om at det arbeides for å øke
forskningsinnsatsen for de viktigste pelagiske bestandene.
2) Årsmøtet er tilfreds med Norges Sildesalgslags innsats og bidrag i prosessen
rundt Tveteråsutvalgets rapport og Stortingsmeldingen om en
konkurransekraftig sjømatindustri. Sildelaget har sammen med de andre
salgslagene fått fullt gjennomslag for målsetningen om å bevare
fiskesalgslagsloven som den er i dag. Ro rundt næringens rammevilkår er et
viktig premiss for å utvikle næringen.
3) Samtidig merker Årsmøtet seg det styrkede samarbeidet med Sjømat Norge
som har utviklet seg gjennom arbeidet med Tveteråsutvalget og
stortingsmeldingen. Årsmøtet gir sin fulle støtte til den historiske avtalen som
ble inngått av Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, Norges Fiskarlag og Sjømat
Norge.
4) Årsmøtet mener at innføring av dynamiske minstepriser er et viktig bidrag til å
øke verdiskapingen i den pelagiske verdikjeden. Dette vil bidra til større
forutsigbarhet for både fisker og kjøper. Erfaringene man har høstet vil være
viktig å ta med seg i det videre samarbeidet med Sjømat Norge.
5) Årsmøtet ser frem til innføringen av et terminmarked for pelagisk fisk, og at
årsmøtevedtaket fra 2014 dermed blir gjennomført. Dette vil være et tilbud
som kan bidra til å styrke den vertikale koordineringen i verdikjeden. Både
fisker og kjøper kan sikre sine priser for fremtidige leveranser.
Terminmarkedet kan også bidra til å styrke planleggingen av produksjonen
gjennom sesongen.
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6) Årsmøtet oppfordrer administrasjonen til å fortsette det målrettede arbeidet
gjennom Sjømatalliansen for å bedre markedsadgangen for pelagisk fisk.
Bedret markedsadgang er etter Årsmøtets oppfatning det viktigste enkelttiltak
for å bedre lønnsomheten for pelagisk næring.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.

SAK 9

FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET

Økonomidir. Erik Brinchmann-Hansen innledet i saken.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :
For kommende årsmøteperiode 2016/2017 fastsettes følgende bestemmelser
vedrørende avgift til Norges Sildesalgslag:
Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omsetningen skal det av
respektive omsetningsbeløp beregnes en avgift. Slik avgift beregnes imidlertid
ikke av offentlige støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen.
a)

For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset,
beregnes en lagsavgift med 0,75% på fisker.

b)

For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med
0,55% på fisker. Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres
med 10% av brutto salgsbeløp. Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan
likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert
i Norge.

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.
SAK 10

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR NORGES SILDESALGSLAGS
HJELPEFOND

Hjelpefondets leder Astrid Dale redegjorde for årsmelding og regnskap i Norges
Sildesalgslags Hjelpefond.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :
Årsmøtet tar årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond
2015 til etterretning.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.
Protokollen etter første dags møte ble opplest og vedtatt uten merknader.
Møtet ble avsluttet kl 15.30 og åpnet den 13. mai 2016 kl 09.00
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SAK 8

HVORDAN SKAL RESSURSFORSKNINGEN GJENNOMFØRES I
FREMTIDEN - MER DUGNADSINNSATS

Innledning ved adm.dir. Sissel Rogne og forskningsdirektør Geir Huse fra
Havforskningsinstituttet.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :
1. Årsmøtet i Norges Sildesalgslag tar innledningen til direktør ved
Havforskningsinstituttet (HI), Sissel Rogne og forskningsdirektør Geir Huse til
orientering.
2. Årsmøtet i Norges Sildesalgslag er opptatt av at det legges nok ressurser i
forskningen på de pelagiske arter slik at vi kan være trygg på at
bestandsvurderingene blir mest mulig korrekte og videre at de årlige
kvoterådene blir best mulig. Dette er viktig både for kortlevende og
langtlevende bestander.
3. I denne konteksten er det viktig at ressursforskningen er helhetlig,
etterprøvbar og ikke minst at den har faglig legitimitet og integritet. Det må
videre tilstrebes at forskningen arbeider bredt og har flere pilarer å stå på.
Sistnevnte er spesielt viktig dersom det hefter større usikkerhet med viktige
innsatsfaktorer i bestandsberegningene (eksempelvis indekser fra gytetokt,
eggtokt, larvetokt, tråltokt, osv). Eksempelvis har gytefeltstoktene på kolmule
stor innvirkning på kvoterådene for det etterfølgende året. Dette betyr at
bestandsestimatet og kvoterådet kan bli svært misvisende dersom
gytefeltstoktdataene, av ulike årsaker, ikke gir et korrekt bilde av bestanden.
4. Det er også viktig å vurdere å ta i bruk supplerende/alternative innsatsfaktorer
for bestandsestimeringene. RFID-merking er et eksempel på dette. Metoden
er tatt i bruk på makrell og vil ifølge forskerne også bli tatt i bruk på nvg-sild fra
høsten 2016. Norges Sildesalgslag ser positivt på dette.
5. En jevnlig gjennomgang/revisjon (benchmarking) av innsatsfaktorene som
inngår i grunnlaget for bestandsberegningene for de ulike pelagiske
bestandene er også viktig. Likedan hva som skal legges til grunn som
«triggerpunkt» for blant annet kritisk gytebestandsnivå (2,5 mill tonn på nvgsild), føre-var-gytebestandsnivå (5,0 mill tonn på nvg-sild), føre-var
fiskedødelighet (0,15 på nvg-sild).
6. Med henvisning til nvg-sild foreslås det videre at forskningsinnsatsen/
overvåkningen på nvg-sild vinterstid, da bestanden i all hovedsak står i norsk
økonomisk sone; må styrkes ytterligere for å redusere usikkerheten på
bestanden mest mulig. For den pelagiske næringen er nvg-sild sammen med
makrell de to viktigste bærebjelkene. Det er derfor helt avgjørende at
forskningsinnsatsen på disse to bestandene står i forhold det.
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7. Årsmøtet i Norges Sildesalgslag har merket seg at det er stor uenighet mellom
fiskeskipperne og havforskerne når det gjelder angivelse av biomasse av
fiskestimer av nvg-sild på instrumentene om bord i fartøyene. Dette er
uheldig. Årsmøtet vil derfor oppfordre til at det snarest råd etableres en
arbeidsgruppe bestående av fiskeskippere og havforskere for at disse i
fellesskap skal 1) kunne gå igjennom sine respektive prosedyrer for angivelse
av biomasse ved bruk av sonar/ekko-lodd og 2) foreta sine respektive
angivelser av biomasse på fiskestimer (altså under det kommersielle fisket) og
sammenligne disse med målingene av fangstene på de angjeldende stimene.
Det er ønskelig at et slikt tiltak skal kunne bidra til at forsker og skipper oppnår
større forståelse for hverandre og at det faglige grunnlaget for beregning av
biomasse styrkes. Dette vil styrke legitimiteten til forskernes
bestandsberegninger.
8. Norges Sildesalgslag har notert seg at HI vil prioritere følgende tre områder
fremover: 1) langsiktig planlegging (4-årskontrakter med fartøyer etter
anbudsrunder), 2) redusert usikkerhet i bestandsrådgivningen og 3) statistisk
korrekt alderssammensetning i fangstene. Til det sistnevnte punktet er det
forutsatt et nærmere samarbeid mellom HI og Norges Sildesalgslag. Norges
Sildesalgslag er klar til å kunne bidra i denne sammenheng.
9. Årsmøtet i Norges Sildesalgslag forutsetter at den fremtidige pelagiske
bestandsforskningen inndekkes av de ordinære midlene som bevilges til HI.
Videre forutsettes det at næringen og HI må samhandle nært og godt for å
optimalisere forskningsinnsatsen, ha tettest mulig oppfølging og best mulig
kontinuitet på området.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.
SAK 11

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REGULATIV

Leder i lønnsnemnda Ola Olsen refererte fra lønnsnemndas innstilling.

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2015
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HONORAR FOR PERIODEN
Styrets leder
Styrets nestleder
Styrets medlemmer - pr. medlem
Styrets medlemmer, valgt av ansatte
Årsmøtets ordfører
Årsmøtets varaordfører
Salgsutvalget - pr. medlem
12
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193.000
99.000
64.000
64.000
53.000
13.000
53.000
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8.
9.
10.
11.

Salgsutvalgets leder
Kontrollkomiteens leder
Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl.
Ansattes observatør i styret

68.000
60.000
42.000
0

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.
12.

Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på
Kr 163.000. Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i
egenskap av styreleder.

13.

Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på
Kr 131.000. Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i
egenskap av nestleder.

Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 2.700 for hvert forfall. Møtende
varamedlem honoreres med kr. 2.700 for hvert møte. Ved innkalling til møter på kort
varsel som følge av ekstraordinære saker, skal det ikke gjøres avkorting ved forfall.
Honorar til tillitsvalgt oppnevnt av salgsutvalget vedrørende brislingomsetningen,
honoreres for nærmere dokumenterte oppdrag med kr 11.900.
B.

HONORARER FOR ÅRSMØTET 2016

Det foreslås gitt kr. 3.500 til hver av årsmøtets sekretærer for arbeidet under dette
årsmøtet.
C.

REGULATIV

Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i
perioden 2015/16:
1.
Reisegodtgjørelse.
Laget utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger, tillitsmenn og tidligere tillitsmenn.
For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir godtgjørelsen regnet etter den
takst som gjelder for 1.plass/1.klasse, i tilfelle med tillegg av
lugaravgift/soveplasstillegg.
For reise med rutefly og rutebil blir det godtgjort etter gjeldende takst. Annen
reisemåte blir godtgjort etter utlegg, og det må så langt råd er skaffes bilag for slike
utlegg.
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Passer det best å benytte egen bil, blir dette godtgjort etter Statens regulativ for
enkeltreiser. Egen bil må ikke benyttes i de tilfeller der det går offentlige
transportmidler som er rimeligere og heller ikke forsinker reisen.
Alle reiser i lagets tjeneste skal, i samsvar med de regler som er fastsatt i dette
regulativ, foretas på den billigste måte for laget.
2.
Diett-/kostgodtgjørelse.
Laget dekker diett-/kostgodtgjørelse for utsendinger, tillitsmenn og tidligere
tillitsmenn.
Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal fremlegges). Diett/daggodtgjørelse og "nattillegg" godtgjøres etter de satser og de regler som til enhver
tid gjelder i Staten.
For reiser utenfor Norge gjelder også Statens diettsatser, men styret gis fullmakt til å
øke satsene i de tilfeller hvor forholdene gjør dette rimelig.
Må noen som er innkalt til møte i lagets tjeneste foreta en dyrere reise enn reisen fra
hjemstedet grunnet fiske eller annen næringsvirksomhet, kan reise-, kost- og
daggodtgjørelse regnes fra det sted reisen startet og tilbake til det stedet fisket eller
virksomheten skal fortsette. Det må skaffes bilag for alle reiseutgifter o.l. som
ekstrareisen medfører.
3.

Daggodtgjørelse/arbeidsgodtgjørelse.

Alle som reiser i lagets tjeneste og som ikke oppebærer fast lønn i laget, utbetales en
daggodtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste som fastsettes til kr. 3.200 etter de regler
som gjelder for diett- og kostgodtgjørelse i Staten. Denne godtgjørelsen gjelder
således ikke funksjonærer eller salgsutvalgsmedlemmer som er innkalt til dirigerings/kontortjeneste og som oppebærer fast lønn av laget. Dersom reisen medfører fravær
mindre enn en hel dag avreise- eller hjemkomstdagen, men arbeidsfortjeneste er tapt
for hele dagen, kan det likevel ytes daggodtgjørelse, selv om dette ikke følger av
Statens regler.
For telefonmøter betales en godtgjørelse på kr. 700 pr. møte.
For alle møter gis vanlig reise-, diett- og daggodtgjørelse som foran bestemt.
Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.
Stavanger, 13. mai 2016
Lønnsnemnda
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Ola Olsen

Abraham Inge Troland

Jan Arve Heggøy

Ole K Hermansen

Vedtak ble gjort enstemmig I samsvar med innstilling.

SAK 12

VALG

Valgnemnda, representert ved Arve Myklebust refererte valgnemndas innstilling slik :
Innstilling fra valgnemnda til Årsmøtet i Norges Sildesalgslag 2016

a)

Valg av meklingsnemnd med personlige varamedlemmer (for 3 år)

På valg:

Innstilles til valg:

Medlemmer
1. Arne Riise

Gjenvalg

2. Kjell Svanes

Abraham Inge Troland

3. Stig Oldeide

Tore Hillersøy

Varamedlemmer:
For 1. Ivar Andreassen

Gjenvalg

For 2. Aleksander Vedø

Gjenvalg

For 3. Svein Ove Ekerhovd

Ivar Gustad

b)

Valg av styremedlemmer Norges Sildesalgslags
Hjelpefond

(for 3 år)

På valg:

Innstilles til valg:

Medlemmer:
1. Astrid Dale

Gjenvalg

2. Jan Gunnarsen

Gjenvalg

Varamedlemmer:
For 1. Geir Kenneth Eriksen

Gjenvalg

For 2. Johnny Jacobsen

Gjenvalg

c)

Valg av kontrollkomite (for 3 år)

På valg:
Medlemmer:
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Helge Vikshåland (leder)

Finn M. Alvestad

Egil Sørheim

Gjenvalg

Håkon Gullvik

Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Tor Haakon Vaage

Gjenvalg

2. Johnny Magne Sjo

Gjenvalg

3. Rune Lønning

Gjenvalg

d)

Valg av ordfører og varaordfører (for 3 år)

Ordfører:
Ivar Andreassen

Gjenvalg

Varaordfører:
Kåre Heggebø

e)

Geir Stuve Rommetveit

Valg av styremedlemmer (for 2 år hvis ikke annet er avmerket)

Ringnot
På valg:

Innstilles til valg:

1. Jonny Garvik

Gjenvalg

2. Eirin Roaldsen

Gjenvalg

Varamedlemmer:
For 1. Olav O. Østervold jr.

Gjenvalg

Gunhild Lie Skålevik

Gjenvalg

For 2. Arne Birkeland

Gjenvalg

Hans Reidar Njåstad

Gjenvalg

Trål
1. Bjarte Nordtun

Gjenvalg

Varamedlemmer:
For 1. Finn M. Alvestad

Stig Arne Sævik

Eilert-Geir Kvalsvik

Ståle Lønning
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Kyst
1. John Einar Engen

Trond Berntsen

2. Rune Hovden

Gjenvalg

Varamedlemmer:
For 1. Rolf Guttorm Kristoffersen

Gjenvalg

Trond Berntsen

Roger Larsen

For 2. Albert Ferkingstad

Gjenvalg

Øyvind Stokke

f)

Gjenvalg

Valg av leder og nestleder til styret

På valg:

Innstilles til valg:

Jan-Erik Johnsen, nestleder

Gjenvalg

Jonny Garvik, styreleder

Gjenvalg

Valget gjelder for 1 år
Stavanger, 13. mai 2016
VALGNEMNDA

Arve Myklebust

Birger Dahl jr.

Anders Klovning

Ivar Gustad

Einar Helge Meløysund fremmet følgende forslag oversendt til styret på vegne av
kystgruppen :
Årsmøtet i Norges Sildesalgslag ber styret evaluere den nye valgordningen.
Dette for å sikre en valgordning som fungerer best mulig. Denne evalueringen
må ferdigstilles i god tid før valg av nytt årsmøte i 2018
- (Ingen regelendringer
- Fortsatt nominasjonskomiteer
- Ingen vekting av kandidater
- Numerisk varamannsliste)
For kystgruppen
Einar Helge Meløysund
Kystgruppens forslag ble enstemmig vedtatt.
Valg ble gjennomført punkt for punkt.
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Alle valg ble enstemmig vedtatt i henhold til innstilling.
Styreleder Johnny Garvik takket for gjenvalget.
Protokoll ble opplest og vedtatt uten merknader.

Stavanger 13. mai 2016
Arne Birkeland

Ivar Andreassen

Vedlegg : Ordførerens tale til årsmøtet 2016
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Årsmøtetale 2016
Årsmøteutsendinger, ærede gjester og øvrige møtedeltakere. Det er en glede for meg å ønske dere alle
velkommen til Stavanger og årsmøte i Norges Sildesalgslag. Årsmøtet 2016 skulle egentlig vært i Bergen tidligere
i år, men noen små utfordringer med andre arrangementer gjorde at vi flyttet det til Stavanger. Denne byen har
også lange tradisjoner innen fiskerinæringen med Chr.Bjelland Hermetikk som en bautabedrift i mange, mange
år.

Grunderen, Christian Bjelland selv, døde i 1927 , for øvrig samme år som Sildelaget , eller Storsildlaget som de
da het, så dagens lys i Ålesund. Det året hadde Bjellands konsern over 2500 ansatte, 17 hermetikkfabrikker og en
årlig eksport på 50 millioner esker sardiner og den norske hermetikkindustrien var livsviktig for mye av veksten i
dette området.
De senere årene har selvsagt det norske oljeeventyret stått for veksten her nede. Akkurat nå går denne næringen
gjennom noen utfordrende tider; det er noe også vi i fiskerinæringen kjenner godt til, men det er mange ganger
utfra dårlige tider at ny vekst og nye ideer kommer frem. Det kommer helt sikkert også de i oljenæringen til å
merke fremover. Men for i dag og i morgen er vi glade for at vi igjen kan bringe litt fiskeri ned til denne regionen.
Jeg håper vi får to gode dager her på årsmøtet, med gode og meningsfylte diskusjoner om de tingene som opptar
oss mest.
Siden sist vi møttes er det noen av våre som har gått bort;
Først må vi selvsagt nevne den tragiske bortgangen av vår yrkesbror, Karstein Stølen fra Havsnurp rederiet som
ble meldt omkommet på sjøen mandag . Våre tanker går til Karsteins familie i denne vanskelige tiden
Hallstein Rasmussen - Født 1925 i Nordre Bjørnsund i Fræna.
I 1953 kom han til Fiskeridirektoratet i Bergen. I 1956-57 var han i en periode fiskerimedarbeider i NRK før han
ble utnevnt til generalsekretær i Norges Fiskarlag fra 1958.
Etter 10 år i Fiskarlaget gikk turen igjen til Bergen, denne gang til stillingen som assisterende fiskeridirektør. I
1972 ble han engasjert i den nyopprettede stillingen som fiskeriråd ved den norske ambassade i Washington hvor
han ble i to år.
I 1978 ble Hallstein Rasmussen utnevnt til fiskeridirektør. Fra 1988, etter åremålstidens utløp og frem til
pensjonsalder hadde han tittelen assisterende fiskeridirektør.
Hallstein Rasmussen gikk bort 25. februar 2016, 90 år gammel.
Jonas Lund fra Åkrehamn døde 25. april. Han satt i salgsstyret for garn- og trålgruppen fra 1966 til 1968. Senere
var han ansatt på salgsavdelingen i daværende Noregs Sildesalgslag i Haugesund frem til sammenslåingen med
kontoret i Bergen. Jeg ber forsamlingen om å reise seg og hedre minne til disse
og alle som har gått bort siden sist vi var samlet med et minutts stillhetTakk_
Også 2015 har vært et spennende år i norsk fiskeri. Politikken rundt fiskerinæringen, med Tveteråsutvalget
rapport i fokus, har tatt mye av energibruken til flere blant oss. Mange mener mye om norsk fiskeri og ikke alt som
blir sagt og skrevet er like gjennomtenkt… og heller ikke alltid sant og korrekt.
Det kan være krevende å føle at man må forsvare yrkesutførelsen sin som fisker, at den jobben man gjør med å
hente fisken ute i havet ikke har like stor verdi som de neste leddene i verdikjeden. . For det, kjære fiskere, det
har den virkelig. Det skal vi alltid ha i bakhodet!! Det sies at fisken tilhører folket, da er det viktig å huske at også
vi fiskere er folk… Da vi fikk innstillingen fra regjeringen like før jul i fjor, ble det slått fast at mye av det vi har
opparbeid oss gjennom årene faktisk holder både politiske, samfunnsnyttige og ikke minst, forretningsmessige
mål. Dette ble bekreftet av Næringskomiteens flertall tidligere i år under stortingsbehandlingen. Så ble det
nærmest selvfølgelig satt ned enda et nytt utvalg som skal se nærmere på kvoter og struktur til neste år, men for
oss er det viktig at lover som Deltagerloven og ikke minst Fiskesalgslagsloven står sterkt og stødig også i årene
som kommer. Det var ønsket om nettopp en slik lov som satte salgslagstanken vi nå har i gang i 1927, og selv om
Fiskesalgslagsloven er både modernisert og liberalisert til beste for flere parter, så er den fortsatt den viktigste
loven vi fiskere har. En annen, meget positiv ting som kom ut fra alle diskusjonene om utvalget og deres forslag,
er det tette samarbeidet som har oppstått mellom salgslagene og fiskerorganisasjonene.
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I tillegg har vi også fått et tettere og mer fruktbart samarbeid mellom kjøpersiden og fiskerne gjennom
Sjømatalliansen. Akkurat dette samarbeidet høstet masse ros fra politikerne som ser at næringen selv tar grep for
å finne løsninger på utfordringene…. til alles beste. Så får tiden vise om samarbeidet bærer frukter. Her vil vi
oppfordre alle til å legge mye godvilje til. Næringen kan ikke vokse gjennom intern eller politisk krangel, men
nettopp gjennom samarbeid og videre utvikling. I dag skal vi høre litt om alt samarbeidet blant annet fra
Havforskningen og Sjømat Norge, samt litt hva våre politikere tenker om norsk fiskerinæring de neste årene, da
med spesielt henblikk på matfatet som vi høster av der ute.

Årsmeldingen dere finner på bordene forteller oss alt vi trenger å vite om fjorårets fiske i tall og penger, men også
at det er mat vi henter der ute på feltene. Noe går selvfølgelig innom en oppdrettsfisk eller en tranpille først, men
det vi fangster kommer utrolig mange mennesker til gode… og det vil det fortsette med. Mat er en mangelvare
mange steder i verden, pelagisk fisk er proteinrik mat og ikke minst rimelig mat, så det vi fisker utgjør en stor
forskjell. I en verden der sunnhet og helse også står i fokus er fisk utmerket føde. Vi står for 9-10 millioner
pelagiske måltider hver dag, og verdiskapningen rundt våre fiskerier er store. Dette er ting vi hele tiden må ta med
oss og være stolte over. Vi, fiskerne, skaper både arbeidsplasser og vekst. Vi hører ofte at det skjer lite nytt på
konsumet av pelagisk fisk, at sildespiserne blir eldre og at de unge ikke vil ha fiskeslag som sild og makrell på
middagsbordet. Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Mange plasser i verden blir fisken spist opp uansett,
men i det siste har vi også fått med oss at nye sildeprodukter er på vekst i enkelte av våre godt betalende
markeder som Tyskland og Polen.

At det er etterspørsel etter fisk og fiskeprodukter i verden er jo lett å se på prisene som oppnås både fra oppdrett
og fiskeri. Proteiner er som sagt mangelvare og selv med store utfordringer i mange av våre markeder, så går
fisken fremdeles ut til kunder i hele verden. Her er det på sin plass å hylle både landsiden og eksportørene som
gjør en utmerket jobb med å få dette til. Vi vet de synes de betaler for mye til oss, noen ganger er det kanskje litt
sant, men vi har alle sett overskuddene mel- og olje fabrikkene har vist den siste tiden. Eksport-statistikkene sier
også at det er høyere pris på det som går ut. Sildelaget og vi fiskere skal gjøre det vi kan for å bidra til at
landindustrien skal få det de trenger, men like sikkert skal vi også sørge for å få rett pris for råstoffet vårt. Vi ser
det er kommet ny fabrikk i Måløy for mel og olje, og vi hører at det er planlagt flere. Ingenting gleder oss mer, ikke
bare fordi vi da får større konkurranse om råstoffet, men også fordi landindustrien ser seg tjent med å vokse og ta
markedsandeler her i Norge. Samtidig ser vi at mange utenlandske båter tar turen til Norge med råstoff, også
gjennom auksjonssystemet, og at de utenlandske kjøperne ofte er med å konkurrerer om båter gjennom
auksjonen. Sånn skal et fritt marked operere, med åpenhet og lik konkurranse for alle. Og det skjer nettopp
gjennom vårt såkalte monopol.

Man burde kanskje omdefinere ordet monopol her, ja, Sildelaget har all omsetningen på pelagisk fisk i Norge,
men SYSTEMET til Sildelaget, auksjonene, ÅPENHETEN - jeg gjentar ÅPENHETEN - og sågar muligheten til å
ha leveringsavtaler og de nye terminkontraktene gjør at den er mer konkurransedyktig enn noe annet som
eksisterer der ute. Og den er hele tiden i utvikling for å dekke alles behov. Jeg tror likevel at terminkontrakter uten
en fungerende auksjon lett fører til uoversiktelig prisbilde og kaos. Auksjonen skaper en lik markedsplass for alle.
Man skulle nesten ønske alle monopoler var som Sildelagets. I Stortingsmelding nr. 10 om EN
KONKURRANSEKRAFTIG SJØMATINDUSTRI har regjeringen lagt vekt på at fisk som er et knapt gode bør
fordeles til de aktører som har høyst betalingsvillighet. En slik allokering av ressurser bidrar til høyest mulig
verdiskapning. Omsetning ved godt utformede auksjoner på velfungerende markedsplasser fremheves for å sikre
en slik optimal ressursfordeling.

Det er nettopp derfor en sak som var oppe i « Norsk Fiskeri næring» i år ergrer meg noe voldsomt. En aktør eller
en konsulent i bransjen fra et annet land der et fåtall båter og bedrifter har alle kvoter, mener vårt system er
bakstreversk og vanskelig og hindrer konkurranse nettopp fordi vi er et monopol og setter regler som hindrer fri
konkurranse om råstoffet. Han synes det er merkelig at vi har et Sildelag når resten av verden legger ned
auksjonshallene. Sildelaget har ikke auksjonshaller, men en hypermoderne elektronisk auksjon som sikrer alle
kjøpere lik tilgang til fisken.

Denne konsulenten mener at hvert fiskefartøy hadde vært bedre stilt ved å selv å by ut fangsten sin til kjøperne
og at fisker og kjøper i lag skulle bestemme prisen…uten Sildelagets auksjon. Det hadde i dagens situasjon med
den norske flåten ført til det komplette kaos, men selvfølgelig ikke dersom det bare var igjen et fåtall båter og et
par kjøpere som eide dem. Og det er jo dit vi ikke vil. Det mest påfallende med dette er jo at fartøyene fra dette
landet i vest nå kommer inn på Sildelagets auksjon for å konkurranseutsette fangstene sine, så systemet vårt har
visst noe for seg likevel. Et annet poeng som mange viser til, er at utenlandske fiskere oppfordrer oss
fiskerkolleger i Norge til å beholde auksjonene våre. Den tida, slik det var før 1927, der vi sto med lua i hånda på
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kaia hos fiskekjøperen og bød frem fangsten på hans nåde, vil vi ikke tilbake til. Nå har også heldigvis Stortinget
slått fast at Fiskesalgslagsloven skal bestå uendret, så får vi alle modernisere oss etterhvert der det trenges, og
det vil vi selvsagt gjøre.

Fiskerne er selvfølgelig ikke imot forandring, vi er en av de næringene som har forandret seg mest opp gjennom
tidene. Men det er viktig at vi hegner om at det er vi som skal styre forandringene som vi skal gjennom. Det gjør vi
aller best med å stå samlet når vi ser at vi blir angrepet av krefter som mener vi blir bedre av å forandre oss til
DERES beste. Fiskerlaget ble tuftet på slagordet « titusener av støvler som tramper i takt, det gir vyrdnad og
makt». Nå er det blitt stadig færre av oss, men noen av oss har så store støvler at går vi i takt, så vil vi høres.

Så for oss fiskere er det fremover like viktig som alltid før å hegne om vår egen markedsplass, nemlig Sildelaget.
Der har alle de samme forretningsmuligheter og gjennom den markedsplassen kan vi sørge for at de kjøperne
som vil ha produktene våre har en mulighet til nettopp det… bare vi tar turen der de er, folkens. Og det betyr store
utbudsområder som alltid er like viktig. Et marked der den som kan tilføre fisken høyest verdi er den som kan by
høyest pris, er det som skaper størst samlet verdi. I fjor snakket jeg mye om forskningen som blir gjort på våre
store bestander - både Norges egen forskning og den vi gjør sammen med de andre landene vi forvalter fisken i
felleskap med. At det er forskerne og myndighetene som skal bestemme forvaltningsregime er en konklusjon som
fremdeles holder, men vi må innse at meningsmotsetningen om hva fiskerne ser ute i havet gjennom fiske og det
forskerne finner gjennom toktene er blitt vidt forskjellig. Det er ikke til å stikke under en stol at mange fiskere har
problemer med å se sammenhengen mellom sine observasjoner og forskernes, dette til tross for at samarbeidet
mellom fisker og forsker og midlene fiskerinæringen gjennom Sildelaget har stilt til disposisjon aldri har vært
større. Vi forlanger selvfølgelig ikke at vi skal betale oss frem til bedre forskningsresultat, men det er betimelig å
spørre om vi forsker nok på disse enormt viktige ressursene og om vi forsker rett tatt i betraktning all den
kompetanse og data som fiskeflåten har opparbeid seg. Etter noen møter med høy temperatur er det viktig at alle
kloke hoder, blant fiskerne, forskerne og ikke minst myndighetene, kommer sammen for å forbedre forskningen.
Det er usikkerhet om bestandene, usikkerheten bidrar alltid til forsiktighet, det er i utgangspunktet en god tanke,
men om den går andre veien, er det enorme verdier som går tapt for norske fiskere og det norske samfunnet. Det
er her noen millioner ekstra kan bli til milliarder tapt eller vunnet. Det som er positivt fremover er at forskningen er
kommet med flere tiltak som skal redusere usikkerheten. Så håper vi både Sissel Rogne og statsråden har flere
nyheter om hvordan vi kan løse denne voksende utfordringen.
Som jeg sa i innledningen så har Sjømat Norge som representerer kjøpersiden og salgslagene og
fiskerorganisasjonene satt i gang et mer omfattende samarbeid i etterkant av Tveteråsutvalget og det som ble
skrevet der. Begge parter har sett at det er gjennom samarbeid og fellesløsninger man kommer seg videre. I
etterkant av innstillingen til Næringskomiteen kom partene med en fellesuttalelse der man sa at Deltakerloven og
Fiskesalgslagsloven i sin nåværende form fungerer og at det er gjennom andre virkemidler enn endringer på
disse som skal hjelpe næringen vider. Det fremste virkemidlet, som spiller ballen rett tilbake til politikerne, er at
politikerne må sørge for at norsk fisk kommer seg ut i alle verdensmarkeder uten store handelshindringer. Dette
er spesielt viktig for EU som er Norges desidert største marked og ikke minst det mest stabile etter som vi har
opplevd store vanskeligheter det siste året i for eksempel Russland, Nigeria og Kina.

Vi har hatt mange fiskeriministre som har opplevd fiskerinæringen som både høylytt og krevende når det gjelder
mange ting. Strukturering, kvoter, eierskap og andre utfordringer har stått i kø. Både når det gjelder land- og
sjøsiden. Vi forventer at myndighetene ordner opp i sånne ting fortløpende, men vi forventer mest nå fremover at
markedsmulighetene åpner seg for norsk sjømat. Vi kan tross alt, om du kommer fra kyst, trål, ringnot, hvitfisk
eller pelagisk eller noe annet, ha det bedre dersom man har bedre tilgang til markedet og dermed bedre priser.
Det er det som vil skape størst vekst i denne næringen, øke rekrutteringen og arbeidsplasser og la hele nasjonen
dra glede av de evigvarende ressurser som fiskeriene våre er. Jeg vil også benytte anledningen til å slå et slag for
rekruttering av nye fiskere. Vi har ettertrykkelig slått fast at fisken vår er en evigvarende ressurs, men vi som sitter
her i denne salen i dag er ikke evigvarende. Nye krefter må komme til hele tiden. Vi merker alle at det nå er et
trykk for å komme inn i både fiskeri og sjømatnæringen, og her må oppfordringen gå til myndigheter,
organisasjonene våre og oss sjøl. Få tak i de gode, unge kreftene som vil ta dette yrkesvalget, få de utdannet og
la oss jobbe sammen med å få lærling og kadettplasser til de også. Dette må vi bare få til.
Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktørene som vi har med å gjøre gjennom året for et
utmerket samarbeid også i 2015. Jeg vil også rette en takk til styret, de ansatte og administrasjonen i Sildelaget
som styrer denne skuta med sikker hånd. Også en takk til de som er med i utvalg og andre valgte organer i
næringen, det er avgjørende for utviklingen at vi fiskere stille opp i organisasjonene våre.
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Da gjenstår det bare å oppfordre alle til å ha et godt møte med gode debatter og samtaler. Sammen utvikler vi
oss og sammen står vi sterkere.
Med disse ord vil jeg erklære det 4. Ordinære årsmøtet i Norges Sildesalgslag SA for åpnet.
Takk for oppmerksomheten
Ivar Andreassen
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