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P R O T O K O L L 

 

Fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 24. og 25. mai 2018 på Hotel Quality 

Edvard Grieg i Bergen under ledelse av ordfører Ivar Andreassen. Møtet ble åpnet kl 

09.00 med sang av Gud Signe Vårt Dyre Fedreland. 

 

SAK 1 ÅPNING 

Ordfører holdt sin tale som følger vedlagt protokollen. I talen mintes årsmøtet de 

som var gått bort siden sist møtet var samlet, spesielt nevnt var Rolf Larssen. 

 

SAK 2 KONSTITUERING 

a) Godkjenning av innkalling 

Vedtak : Innkallingen godkjennes uten merknader 

 

b) Navneopprop 

 

Navneopprop ble foretatt i henhold til nedenstående liste. Gjester ble ikke ropt 

opp. 

Vedtak : Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn, ansatte og gjester 

protokolleres. 

ÅRSMØTE - UTSENDING NR GJESTER NR STYRET 
     

Majala, Jørn-Oddvar 1 Pedersen, Veronica 101 Berntsen, Trond 
Lundberg, Geir 2 Dragset, Rune 102 Garvik, Jonny 
Dahl, Birger H. 3 Melkstavik, Stina 103 Gunnarsen, Jan 
Andreassen, Ivar 4 Brungot, Lena 104 Hovden, Rune 
Sørheim, Egil 5 Slotte, Aril 105 Johnsen, Jan-Erik 
Holst, Morten 8 Rørtveit, Asbjørn Warvik 106 Lilletvedt, Nina 
Hepsø, Petter 9 Sandberg, Per 107 Nordtun, Bjarte 
Aasnes, Janne Grethe 10 Larsen, Hermod 108 Troland, Mons Eivind, vara for A. Remøy 
Stølen, Jan Andre 11 Monsen, Thord 109 Roaldsen, Eirin 
Vik, Knut Arne 12 Fallebø, Marit 110 Svanes, Kjell 
Smådal, Petter Geir 13 Ingebrigtsen, Kjell 111 Ytterstad, Marius 
Torvanger, Jan 15 Jørgensen, Jan Birger 112  
Ringstad, Arne 16 Rånes, Heidi Merethe 113 Observatør for de ansatte: 
Myklebust, Arve 17 Stautland, Audun 114 Førsund, Bjørg Eva 
Thu, Tore 18 Berfjord, Jonny 115  
Møgster, Ole Inge 19 Rasmussen, Nina 116 Salgsutvalget: 
Halstensen, Christian Strand 20 Frantsen, Mariann 117 Garvik, Jonny – (Sitter også i styret) 
Melingen, Lars Johan 21 Økland, Ask 118 Heggebø, Kåre – (Er også Utsending) 
Eidesvik, Lars Magne 22 Instebø, Britt Sæle 119 Johnsen, Jan-Erik – (Sitter også i styret) 
Njåstad, Hans Reidar - dag 1   
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Olsen, Ola - dag 2 23 Jonassen, Steinar 120 Lønning, Svein Atle - (Vedtatt som 
Lie, Per William - perm dag 2 24 Myrvang, Trygve 121 setteutsending for Helge Vikshåland) 
Taranger, Ingmar 25 Nygård, Tommy 122 Troland, Mons Eivind – (Sitter også i 

styret) 
Rabben, Sverre 26 Karlsen, Kenneth 123 Kontrollkomité: 
Vaage, Tor 28 Maråk, Rita Naustvik 124 Alvestad, Finn M. 
Vea, Torbjørn 29 Sperre, Inger-Marie 125 Gullvik, Håkon (Er også utsending) 
Einebærholm, Edvin 30 Johansen, Sverre 126 Sørheim, Egil (Er også utsending) 
Meløysund, Einar 31 Sele, Jens Victor   
Gullvik, Håkon 32 Dyb, Thomas Jarnes  Norges Sildesalgslags Hjelpefond: 
Vikten, Per-Roger 33 Bjordal-Aven, Ingeborg 129 Dale, Astrid - utsending dag 2 for 
Bakken, Kjell Bjørnar 34 Michelsen, Aage 130 Per William Lie 
Larsen, Roger 35 Østervold, Tor  Meklingsnemnd: 
Kristoffersen, Rolf Guttorm 36  132 Riise, Arne 
Angelsen, Sten - perm dag 2 37 Johannesen, Arne 133 Troland, Abraham Inge (Er også 
Arnøy, Arnfinn 38 Johansen, Jan  utsending) 
Storehaug, Inge 40 Vea, Didrik 135 Organisasjonsutvalget: 
Giske, Kåre Jakob 43 Ludvigsen, Kåre 136 Dahl, Birger H. (Er også utsending) 
Nergård, Odd Marvin 44 Møgster, Heine 137 Klovning, Anders (Er også utsending) 
Ferkingstad, Albert 45 Rabben, Øystein 138 Bakken, Kjell B. (Er også utsending) 
Røttingen, Johannes S. 46 Olsen, Ola Christian 139  
Heggebø, Kåre - perm dag 2 48 Maråk, Audun 140 Medlemmer: 
Iversen, Olaf - perm dag 2 49 Arvesen, Inger-Anne 141 Lokøy, Jonny 
Glesnes, Jarle 50 Guldbrandsen, Synne 143  
Jakobsen, Jakob Magnar 51   Revisor: 
Troland, Abraham Inge 52   Rasmussen, Tom 
Vedø, Aleksander - ank. 1400 53    
Klovning, Anders 54   Juridisk rådgiver: 
Sævik, Stig Arne 55   Rieck, Ole 
Lønning, Ståle 57    
Langåker, Steinar 59   Statens kontrollør: 

    Rastum, Håkon 
     
    Sildinvest AS: 
    Brinchmann-Hansen, Erik 
     

Ansatte:    CatchCertificate SA: 
Andersen, Odd Fredrik   Granberg, Bjørg 
Bjånesøy, Roar     
Ellingsen, Grete     
Furnes, Øyvind     
Garvik, Kenneth     
Hansen, Jarle A.     
Hatland, Tony     
Kambestad, Svanhild    
Langhelle, Greta     
Oen, Roald     
Oma, Paul     
Torgnes, Knut     
Wiborg, Rune     
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c) Godkjenning av saksliste og møteplan  

Vedtak: Saksliste og møteplan godkjennes uten merknader og limes inn i 

protokollen. 

 

S A K S L I S T E 
SAK 1  Åpning 
SAK 2  Konstituering 

a) Godkjenning av innkalling 
b) Navneopprop 
c) Godkjenning av saksliste og møteplan 
d) Godkjenning av forretningsorden 
e) Valg av lønnsnemnd 
f) Valg av to møtesekretærer 
g) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen 
h) Valg av redaksjonsnemnd 

SAK 3  Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding 
for 2017 

SAK 4  Administrasjonens orientering 
Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma 

SAK 5  Status i arbeidet med markedsadgang for sjømat 
Innledning v/statssekretær Veronica Pedersen 

SAK 6  Forskning på pelagiske bestander 
Innledning v/Aril Slotte - Havforskningsinstituttet 

SAK 7  Vedtektsendringer 
SAK 8  Pelagiske markedsutsikter 

Innledning v/Asbjørn Warvik Rørtveit – Norges Sjømatråd 
SAK 9  Fastsettelse av avgift til laget 
SAK 10  Årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2017 
SAK 11  Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ 
SAK 12  Valg 

a) Valg av nominasjonskomiteer på kyst 
b) Valg av styremedlemmer 
c) Valg av leder og nestleder til styret 
 

M Ø T E P L A N 
for årsmøtet i 

Norges Sildesalgslag 2018 
Torsdag 24. mai 
Kl. 09.00 - 09.30  Åpning 
Kl. 09.30 – 10.30  Årsmøtesaker 
Kl. 10.30 – 11.00  Administrasjonens orientering 

Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma 
Kl. 11.00 – 12.00  Status i arbeidet med markedsadgang for sjømat 

Innledning v/statssekretær Veronica Pedersen 
Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj 
Kl. 13.00 – 14.00  Forskning på pelagiske bestander 

Innledning v/Aril Slotte - Havforskningsinstituttet 
Kl. 14.00 - 1600  Årsmøtesaker - Herunder Vedtektsendringer 
Kl. 16.00   Gruppemøter 
Kl. 19.00   Festmiddag 
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Fredag 25. mai 
Kl. 09.00 – 10.00  Pelagiske markedsutsikter 

Innledning v/ Asbjørn Warvik Rørtveit – Norges Sjømatråd 
Kl. 10.00 – 12.00  Årsmøtesaker 
Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj 
Avslutning 
 

d) Godkjenning av forretningsorden  
 

Vedtak: Forretningsorden godkjennes uten merknader og limes inn i protokollen 
 

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. 
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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. 

e) Valg av lønnsnemnd 

Vedtak: Til lønnsnemnda velges: 

1. Arnfinn Arnøy 

2. Ståle Lønning 

3. Janne Grethe Strand Aasnes 

4. Sverre Rabben 

Arnfinn Arnøy velges som lønnsnemndas leder. 

Øyvind Furnes velges som lønnsnemndas sekretær 

f) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen 

Vedtak: Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og Grete Ellingsen 

 

g) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen 

Vedtak: I tillegg til årsmøtets ordfører velges Albert Ferkingstad og Geir 

Lundberg til å underskrive protokollen 

 

h) Valg av redaksjonsnemnd 

Vedtak: Til redaksjonsnemnd velges: 

1. Arne Ringstad 

2. Einar Helge Meløysund 

3. Abraham Inge Troland 

4. Geir Lundberg 

Geir Lundberg velges som redaksjonsnemndas leder 

Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær 

 

Valg av settevaraordfører 

Vedtak: Kåre Heggebø ble valgt som settevaraordfører for Geir Stuve 

Rommetveit som hadde forfall 
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SAK 3 ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING, 

KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES 

SILDESALGSLAG 

Årsmeldingen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. 

Øyvind Furnes la frem hovedtall fra regnskapet. 

Revisors beretning ble gjennomgått av revisor Tom Rasmussen fra KPMG. 

Kontrollkomiteens leder Finn Alvestad refererte kontrollkomiteens beretning. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik: 

 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
 
1.  Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2017 som Norges Sildesalgslags 

regnskap for 2017. Årets overskudd disponeres slik: 
Overført til annen egenkapital kr 8.167.000,- 

2.  Årsmøtet tar konsernregnskapet 2017, årsmeldingen 2017 og revisors 
beretning 2017 til etterretning. 

3.  Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2017 til etterretning. 
 
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag. 

SAK 4  ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OM LAGETS VIRKSOMHET 
HITTIL I ÅR 

Innledning ved Paul Oma. 

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 5 STATUS I ARBEIDET MED MARKEDSADGANG 

Innledning ved statssekretær Veronica Isabell Pedersen. 

Styrets forslag ble referert slik: 

Styret foreslår at årsmøtet gjør følgende vedtak: 

«Årsmøtet i Norges Sildesalgslag tar innledningen fra Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) v/ Statssekretær Veronica Pedersen til orientering. 

Årsmøtet har merket seg at statsministeren, fiskeriministeren og flere andre 
statsråder i ulike sammenhenger understreker viktigheten av frihandel for Norge. 
Årsmøtet merker seg også den positive innsats de samme statsråder gjør for å 
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fremme frihandel for sjømat i forbindelse med besøk i ulike land som utgjør viktige 
markeder for norsk sjømat. 

Årsmøtet er tilfreds med at situasjonen mellom Norge og Kina gjør at relasjonene 
mellom landene kan normaliseres og at dette snart også vil gjenspeile seg hva 
gjelder handel og særlig frihandel med sjømat. Årsmøtet ber NFD om ikke å glemme 
de spørsmål som må avklares mellom Norge og Kina om eksport av fiskemel og 
fiskeolje slik at det åpnes for normal handel med disse produktene fra Norge slik det 
eksempelvis er fra våre viktigste konkurrentland Peru, EU, Færøyene og Island til 
Kina. 

Norges Sildesalgslag har i ulike sammenhenger etterlyst et større engasjement fra 
regjeringen i arbeidet med frihandel for fisk inn i det viktige EU markedet, og 
Årsmøtet vil understreke viktigheten av dette arbeidet for norsk sjømat, ikke minst for 
pelagiske arter. I denne sammenheng må også nevnes arbeidet som må gjøres for å 
sikre norske interesser, inklusiv frihandel med Storbritannia, i forbindelse med Brexit. 

Etter det Årsmøtet i Norges Sildesalgslag er kjent med, er Norge nå bak EU, 
Færøyene og Island i arbeidet med frihandelsavtaler med Japan. Om så er tilfelle er 
dette særlig bekymringsfullt sett i sammenheng med den store betydningen dette 
markedet har for lodde og makrell som eksporteres fra Norge. 

(1) Årsmøtet viser til at eksporten av sild, makrell og lodde til Russland stoppet 
opp som følge av gjensidige sanksjoner i forbindelse med spørsmål som ligger 
utenfor de handels- og fiskeripolitiske. Norges Sildesalgslag ber likevel norske 
myndigheter om å opprettholde dialogen med Russland i håp om at forholdene før 
eller senere kan normalisere seg og gi grunnlag for at handelen med fisk mellom 
Norge og Russland kan gjenopptas. 

Årsmøtet vil understreke at Norges Sildesalgslag forventer at regjeringen tar på alvor 
de synspunkt som norsk sjømatnæring i felleskap fremmer gjennom 
Sjømatalliansen, hvor ikke bare enkeltmarkeder har fokus, men også arbeidet for en 
ny WTO-avtale med vesentlig bedre rammebetingelser for sjømat. 

Årsmøtet beklager sterkt at fiskeriministeren har redusert markedsavgiften for 
pelagisk fisk til 0,3 %. Dette betyr at det er minimalt med ressurser til å drive 
markedsarbeid for pelagisk fisk fra og med 2019. Sjømatrådets arbeid er veldig viktig 
for pelagisk næring, spesielt i den situasjonen vi har i dag med utestengelse fra det 
russiske markedet. Sildelaget har derfor krevd at avgiften settes opp igjen til 0,75 %, 
noe som både Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening har sluttet seg til og som er på 
nivå med det som gjelder i hvitfisksektoren. 

Årsmøtet vil understreke viktigheten av at Norges Sildesalgslag engasjerer seg i 
handelspolitiske spørsmål da dette i vesentlig grad har betydning for fiskernes 
inntjening som første ledd i verdikjeden fra råvare til forbruker.» 

Einar Helge Meløysund fremmet følgende endringsforslag: 

(1) «ber likevel» erstattes med «krever at»  

«i håp om at forholdene før eller senere kan normalisere seg» erstattes med 
«slik at forholdene raskt kan normalisere seg» 
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Tilleggspunkt: 

Årsmøtet ber styret jobbe for å skaffe Sildelaget tillatelse til å kunne omsette 
størje. 

Einar Helge Meløysund (sign.) 

Styret sluttet seg enstemmig til at Meløysunds forslag ble lagt til og tatt inn i det 
opprinnelige. 

Vedtak: Årsmøtet vedtar så forslaget enstemmig. 

Lunsj kl. 12.15 – 13.15  

SAK 6 FORSKNING PÅ PELAGISKE BESTANDER 

Aril Slotte fra Havforskningsinstituttet innledet i saken. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik: 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

«Årsmøtet tar innledningen fra Havforskningsinstituttet v/ Aril Slotte til orientering. 

Årsmøtet registrerer at kvotesituasjonen for de viktigste pelagiske artene svinger 
relativt mye fra år til år. De to viktigste artene i verdiskapningsmessig forstand i 
pelagisk sektor, makrell og nvg-sild, er gode eksempler på dette. 

De store svingningene blir svært dramatiske om de ikke er fundert på best mulig eller 
reell kunnskap om bestandene. De årlige kvoterådene kan da bli gitt på sviktende 
eller feilaktig grunnlag, med de konsekvenser dette kan gi for fiskerne på den ene 
siden og for industrien på den andre siden. I dette ligger det at næringsaktivitet, 
inntekter og verdiskapning kan gå tapt med grunnlag i at «vi ikke vet». 

Det er derfor helt avgjørende at havforskningen til enhver tid har fokus på å utvikle 
metoder/modeller for bestandsestimering og årlige kvoteråd slik at disse blir mest 
mulig pålitelige. Årsmøtet vil også peke på at det er viktig å tenke annerledes og 
være nyskapende slik at ikke vanskelighetsgraden med å fristille seg fra etablert 
metodikk/tenkning legger føringer på fremtidig utvikling. Det vises her til diskusjoner 
om forvaltningsmodeller og referansepunkter for eksempelvis nvg-sild. Det er 
åpenbart at disse grenseverdiene legger viktige premisser for bestandsvurderingene 
og kvoterådene og således blir dette sentrale tema. 

Det er for øvrig ingen hemmelighet at forskernes modeller er svært kompliserte og 
krevende, og at etterprøving av at alt er gjort riktig er en utfordring. Dette har vi blant 
annet fått demonstrert til fulle med henvisning til kvoterådene på nvg-sild for 2017 og 
2018. Årsmøtet vil derfor spesielt be om at modellene for bestandsestimering og 
kvoteråd forsøkes forenklet (i dette ligger det at usikkerhet må reduseres til et 
minimum), og at kvalitetssikringsrutinene styrkes slik at en for fremtiden unngår å 
komme i situasjoner som vi har hatt for nvg-sild. 
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Årsmøtet vil også trekke frem at tiltak for å stabilisere de årlige kvotene fra år til år 
(stabilitetsklausuler) er svært viktige bidrag for en mest mulig bærekraftig utvikling av 
bestandene. Slike tiltak kan beskytte bestandene enten forskerne overestimerer 
bestandene og tilrår store kvoteøkninger eller de underestimerer bestandene og tilrår 
store kvotereduksjoner. I tillegg til at slike klausuler bidrar til at variasjonene i de 
årlige kvotene reduseres og at potensiell usikkerhet knyttet til store endringer i 
kvoterådene reduseres, vil slike tiltak også bidra til å utjevne tilførslene til industrien 
og markedene mellom år og således bidra til større stabilitet for både fiskere, industri 
og markedsaktører. 

Årsmøtet ber også om at havforskningen utreder en endring av eksisterende 
kvotefleksibilitet på 10% (altså at det kan settes igjen inntil 10% av årets kvote til 

neste år eller at en kan fiske 10% av neste års kvote i år). Dette gjelder for nvg-sild, 
makrell, nordsjøsild og kolmule. Årsmøtet vil konkret be om at en utreder en endring 
til at en fortsatt kan fiske 10% av neste års kvote i år, men der en i tillegg utvider 
muligheten til å sette igjen kvote fra et år til det neste fra 10% til 20%. Norges 
Sildesalgslag vil i denne sammenheng spesielt henlede oppmerksomheten mot 
situasjoner der større kvotereduksjoner fra ett år til det neste fører til relativt store 
endringer i tilførselssituasjonen fra ett år til det neste. Det er derfor årsmøtet sitt 
standpunkt at det i alminnelighet må kunne åpnes for utvidelse av 
overføringsadgangen. Dette vil kunne være hensiktsmessig av mange grunner, blant 
annet vil et slikt tiltak kunne opprettholde jevnere aktivitet på fisker/kjøpersiden fra år 
til år samt bidra positivt i år der markedene ikke er i stand til å absorbere høye 
fangstvolumer. Å øke kvotefleks til 20 % vil være gunstig også mht. størrelsen på 
gytebestanden og størrelsessammensetningen i fangstene. Det vil dermed bidra 
positivt til den biologiske situasjonen i havet. 

Årsmøtet ber særskilt om at det for fremtidige år blir gjennomført gytetokt i 
forbindelse med at lodde i Barentshavet er på vei til gytefeltene i februar/mars. 
Årsmøtet ser svært negativt på at forskningen velger bort en tettere oppfølging av 
dette fiskeriet. Gytefeltstokt vil bidra til merkunnskap om bestanden og således gi 
bedre faglig grunnlag for de årlige kvotefastsettelser. Dette kan også gi økt 
næringsaktivitet og verdiskaping for ressursen. 

Årsmøtet har merket seg at kystbrisling nå er blitt gjort til gjenstand for en svært 
detaljert regulering fra myndighetenes side. Rådgivningen er relativ unik og særegen 
i internasjonal målestokk. Årsmøtet vil derfor henstille HI, som er leverandør av de 
årlige kvoterådene, om å ha en god og tett dialog med de aktuelle næringsaktørene 
om utvikling av modell/metode for fastsettelse av de årlige rådene. 

Årsmøtet mener at i alminnelighet må marin havforskning vært et høyt prioritert 
satsningsområde fremover. Norge er en stormakt i fiskerisammenheng og vi må 
også vise dette på havforskningsområdet. For Norge er det helt avgjørende at vi har 
nødvendig kunnskap om de viktige og verdifulle pelagiske fiskebestandene. I verste 
fall kan altså store verdier gå tapt for Norge som følge av manglende eller mangelfull 
forskning.» 

Endelig vedtak i saken ble utsatt til senere i møtet. 
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SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER 

Paul Oma innledet i saken og gjennomgikk vedtektsendringene i møtet i henhold til 
styrets forslag slik: 

VEDTEKTSENDRINGER 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak : 

§§ 9.1. og 9.2. endres fra : 

§ 9. ÅRSMØTET 

9.1 Medlemmene representeres ved valgte utsendinger på årsmøtet. 

Årsmøtet består av 60 utsendinger. For ringnot- og trålgruppen skal det 

velges 2 personlige varautsendinger for hver utsending. For kystgruppen skal 

det velges varautsendinger i rekkefølge innen hver region. (jfr § 9.5) 

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik: 

  Konsesjonspliktig ringnot 

 (inkl. kolmuletrål)    29  hvorav 10 mannskapsmedlemmer 

  Trål 

 (ekskl. kolmuletrål)     9   hvorav   3 mannskapsmedlemmer 

 Kystfiskere          22 hvorav fortrinnsvis  8 mannskapsmedlemmer 

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 trål- eller ringnotfartøy. 
 
Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold til Valginstruksen (pkt. 9.7) 

 

§§ 9.1. og 9.2. endres til : 

§ 9. ÅRSMØTET 

9.1 Medlemmene representeres ved valgte utsendinger på årsmøtet. 

Årsmøtet består av 60 utsendinger. For ringnotgruppengruppen skal det 

velges 2 personlige varautsendinger for hver utsending. For trålgruppen skal 

det velges varautsendinger i rekkefølge. For kystgruppen skal det velges 

varautsendinger i rekkefølge innen hver region (jfr § 9.5) 

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik: 

  Konsesjonspliktig ringnot 

 (inkl. kolmuletrål)    29  hvorav 10 mannskapsmedlemmer 

  Med 2 personlige varautsendinger for hver utsending. 

  Trål 



11 
 

 (eksl. kolmuletrål)    9   hvorav 3 mannskapsmedlemmer 

 Varautsendinger   9 hvorav 3 for mannskap 

 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 trål- eller ringnotfartøy. 
 
Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold til Valginstruksen (pkt. 9.7) 

 

§ 9.4.2. endres fra : 

9.4.2. Mannskapsutsendinger 

 Valg foretas særskilt for hver gruppe innen valgdistrikter som fastsettes 

 av styret.  

 Valg av utsendinger og 2 varautsendinger pr utsending skjer i to trinn: 

 1. Nominering av en kandidat pr fartøy: 

  Mannskap på medlemsfartøy som helt eller delvis er lønnet med andel 

i fangsten og/eller hyre, peker ut en kandidat for hvert medlemsfartøy. 

  Også i valgdistrikt med få fartøy skal det foretas et tilstrekkelig antall 

nominasjoner til å fylle plassene for utsendinger og varautsendinger.   

 2. Når listen over nominerte utsendinger fra hvert valgdistrikt er klar, 

legges den ut på lagets nettside for stemmegivning blant samtlige 

stemmeberettigede mannskapsmedlemmer i vedkommende distrikt.  

  Utsendinger fra det avgående årsmøtet er valgbare hvis de ellers fyller 

vilkårene i §7. 

 Valg gjennomføres i henhold til Valginstruksen (pkt 9.7). 

§ 9.4.2. endres til : 

9.4.2. Mannskapsutsendinger 

 Valg foretas særskilt for hver gruppe innen valgdistrikter som fastsettes 

 av styret.  

 Valg av utsendinger og 2 varautsendinger pr utsending skjer i to trinn: 

 1. Nominering av en kandidat pr fartøy: 

  Mannskap på medlemsfartøy som helt eller delvis er lønnet med andel 

i fangsten og/eller hyre, peker ut en kandidat for hvert medlemsfartøy. 

Også i valgdistrikt med få fartøy skal det foretas et tilstrekkelig antall 

nominasjoner til å fylle plassene for utsendinger og varautsendinger.   



12 
 

 2. Når listen over nominerte utsendinger fra hvert valgdistrikt er klar, 

legges den ut på lagets nettside for stemmegivning blant samtlige 

stemmeberettigede mannskapsmedlemmer i vedkommende distrikt.  

  Utsendinger fra det avgående årsmøtet er valgbare hvis de ellers fyller 

vilkårene i §7. 

 Valg gjennomføres i henhold til Valginstruksen (pkt 9.7). 

§ 9.7 endres fra: 

9.7. Generelle bestemmelser: 

 Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående utsendinger mellom 

redskapsgruppene tas opp til vurdering av årsmøtet. 

 Utsendingene med 2 personlige varautsendinger velges for 3 år om gangen.   

 Ved valg av de variable utsendinger skal legges til grunn som statistisk 

materiale en periode på de to siste år regnet fra 30/9 i det år da valget skjer, 

se § 7. 

Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruksen”) for gjennomføring av 
valg, herunder for når valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte 
valgresultater mv.  

 
§ 9.7 endres til : 

9.7. Generelle bestemmelser: 

 Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående utsendinger mellom 

redskapsgruppene tas opp til vurdering av årsmøtet. 

 Utsendingerne med 2 personligeog varautsendinger velges for 3 år om 

gangen.   

 Ved valg av de variable utsendinger skal legges til grunn som statistisk 

materiale en periode på de to siste år regnet fra 30/9 i det år da valget skjer, 

se § 7. 

Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruksen”) for gjennomføring av 
valg, herunder for når valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte 
valgresultater mv.  

 

§12 endres fra : 

§ 12. VALG AV STYRE. 

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11  medlemmer velges av årsmøtet og 1 

medlem velges av de ansatte. 

Årsmøtet velger styremedlemmene slik: 

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5  hvorav 1 mannskapsmedlem 

Trål (ekskl. kolmuletrål) 2  hvorav 1 mannskapsmedlem 
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Kystfiskere   4  hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem 

Årsmøtet velger 2 personlige varamedlemmer for samme tidsrom som for 

styremedlemmene. 

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av 

årsmøtet. 

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig gjelder valgene for 2 år.   

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang ved loddtrekning, første 

gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 for kystfiskere. 

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn. 

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges medlemmer fra de forskjellige 

fiskerier. 

§12 endres til : 

§ 12. VALG AV STYRE 

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11  medlemmer velges av årsmøtet og 1 

medlem velges av de ansatte. 

Årsmøtet velger styremedlemmene slik: 

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5  hvorav 1 mannskapsmedlem 

Trål (ekskl. kolmuletrål) 2  hvorav 1 mannskapsmedlem 

Kystfiskere   4  hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem 

Årsmøtet velger 2 personlige varamedlemmer for samme tidsrom som for 

styremedlemmene. ett år ad gangen 

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge slik: 

Ringnot eiere (inkl.kolmuletrål) 6 

Ringnot mannskap    3 

Trål (ekskl kolmuletrål)  4 hvorav 2 mannskapsmedlem 

Kystfiskere    4 hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem 

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av 

årsmøtet. 

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig gjelder valgene for 2 år.   

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang ved loddtrekning, første 

gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 for kystfiskere. 

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn. 

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges medlemmer fra de forskjellige 

fiskerier. 
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Årsmøtet vedtok gruppemøte fra kl. 14.50 og møtet ble satt igjen kl. 15.50. 

SAK 6  FORSKNING PÅ PELAGISKE RESSURSER – forts. 
behandling 

Kystgruppen ønsket å fremme endrings- og tilleggsforslag og årsmøtet vedtok 
utsettelse i sluttbehandlingen i saken. 

SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER – forts. behandling 

Trålgruppen fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt. 9.2 Trål  
  Varautsendinger 10  hvorav 4 for mannskap 
          (9)   (3) 
Pkt. 12 Styret 
  Varamedlemmer  6  hvorav 3 mannskapsmedlem 
          (4)   (2) 
Stig Arne Sævik (sign.) 

Vedtak i saken ble utsatt til møtets 2. dag og møtet ble hevet kl. 16.05. 

Møtet ble satt kl. 09.00 25.mai 

Vedtak: Jarle Glesnes ble valgt til settvaraordfører for 25. mai.  

SAK 8 PELAGISKE MARKEDSUTSIKTER  

Innledning ved Asbjørn Warvik Rørtveit fra Norges Sjømatråd. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik: 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

«Årsmøtet tar innledningen fra Norges Sjømatråd v/ Asbjørn Warvik Rørtveit til 
orientering. 

Årsmøtet i Norges Sildesalgslag merker seg at reduksjonen i eksportavgift for 
pelagisk fisk fra 0,75% til 0,30% vil gi urovekkende lite midler til markedsinnsats 
gjennom Sjømatrådet for pelagisk fisk i 2019. 

Pelagiske arter eksporterer i hovedsak lite bearbeidet fra Norge. Årsmøtet ser det 
derfor som særdeles viktig at det drives generisk markedsføring for fisk hvor norske 
produsenter i liten grad har ferdigvarer som de selv kan profilere i markedene. 

Det er Årsmøtets oppfatning at «Seafood from Norway» er blitt et begrep og et 
merke som både importører og forbrukere i de ulike pelagiske markeder forbinder 
med kvalitet og bærekraftig forvaltning. Årsmøtet beklager sterkt at Regjeringen ikke 
vil bidra til at næringen gjennom Sjømatrådet kan fortsette sitt arbeid for å fremme 
norsk pelagisk fisk i ulike land. I en situasjon hvor det viktige russiske markedet er 
falt ut, grunnet andre politiske hensyn enn handelspolitiske, burde det ikke vært noe 
spørsmål om å styrke innsatsen for norsk pelagisk i alternative markeder. 
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Årsmøtet i Norges Sildesalgslag ber Regjeringen omgående om å heve 
eksportavgiften for pelagisk fisk til 0,75% slik at Norges Sjømatråd i 2019 har midler 
til sin markedsinnsats for pelagisk minimum på dagens nivå. For all annen villfisk 
enn pelagisk er avgiften opprettholdt på 0,75 %. 

Dersom Regjeringen ikke finner å etterkomme anmodningen ber Årsmøtet Styret i 
Norges Sildesalgslag om å vurdere hvordan laget i samarbeid med Sjømatrådet og 
interesserte eksportører kan bidra til å opprettholde det generiske markedsarbeidet 
for pelagisk fisk. Innsatsen fra Norges Sildesalgslag må skje i samarbeid med 
Norges Sjømatråd, norske eksportører og de ulike ledd i kjedene fra produsenter til 
forbrukerne i aktuelle markeder. 

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag. 

SAK 6 FORSKNING PÅ PELAGISKE BESTANDER – forts. behandling 

Kystgruppen ved Kjell Bjørnar Bakken og Einar Helge Meløysund fremmet endrings- 
og tilleggsforslag som ble referert slik: 

«Årsmøtet tar innledningen fra Havforskningsinstituttet v/ Aril Slotte til orientering. 

(Endringsforslagene er uthevet) 

(1) Årsmøtet registrerer at anbefalingen for de viktigste pelagiske artene svinger 
relativt mye fra år til år. De to viktigste artene i verdiskapningsmessig forstand i 
pelagisk sektor, makrell og nvg-sild, er gode eksempler på dette. 

De store svingningene blir svært dramatiske om de ikke er fundert på best mulig eller 
reell kunnskap om bestandene. De årlige kvoterådene kan da bli gitt på sviktende 
eller feilaktig grunnlag, med de konsekvenser dette kan gi for fiskerne på den ene 
siden og for industrien på den andre siden. I dette ligger det at næringsaktivitet, 
inntekter og verdiskapning kan gå tapt med grunnlag i at «vi ikke vet». 

Det er derfor helt avgjørende at havforskningen til enhver tid har fokus på å utvikle 
metoder/modeller for bestandsestimering og årlige kvoteråd slik at disse blir mest 
mulig pålitelige. Årsmøtet vil også peke på at det er viktig å tenke annerledes og 
være nyskapende slik at ikke vanskelighetsgraden med å fristille seg fra etablert 
metodikk/tenkning legger føringer på fremtidig utvikling. Det vises her til diskusjoner 
om forvaltningsmodeller og referansepunkter for eksempelvis nvg-sild. Det er 
åpenbart at disse grenseverdiene legger viktige premisser for bestandsvurderingene 
og kvoterådene og således blir dette sentrale tema. 

Det er for øvrig ingen hemmelighet at forskernes modeller er svært kompliserte og 
krevende, og at etterprøving av at alt er gjort riktig er en utfordring. Dette har vi blant 
annet fått demonstrert til fulle med henvisning til kvoterådene på nvg-sild for 2017 og 
2018. Årsmøtet vil derfor spesielt be om at modellene for bestandsestimering og 
kvoteråd forsøkes forenklet (i dette ligger det at usikkerhet må reduseres til et 
minimum), og at kvalitetssikringsrutinene styrkes slik at en for fremtiden unngår å 
komme i situasjoner som vi har hatt for nvg-sild. 

Årsmøtet vil også trekke frem at tiltak for å stabilisere de årlige kvotene fra år til år 
(stabilitetsklausuler) er svært viktige bidrag for en mest mulig bærekraftig utvikling av 



16 
 

bestandene. Slike tiltak kan beskytte bestandene enten forskerne overestimerer 
bestandene og tilrår store kvoteøkninger eller de underestimerer bestandene og tilrår 
store kvotereduksjoner. I tillegg til at slike klausuler bidrar til at variasjonene i de 
årlige kvotene reduseres og at potensiell usikkerhet knyttet til store endringer i 
kvoterådene reduseres, vil slike tiltak også bidra til å utjevne tilførslene til industrien 
og markedene mellom år og således bidra til større stabilitet for både fiskere, industri 
og markedsaktører. (2) Årsmøtet mener derfor at 20% bør være en slik grense. 

Årsmøtet ber også om at havforskningen utreder en endring av eksisterende 
kvotefleksibilitet på 10% (altså at det kan settes igjen inntil 10% av årets kvote til 

neste år eller at en kan fiske 10% av neste års kvote i år). Dette gjelder for nvg-sild, 
makrell, nordsjøsild og kolmule. Årsmøtet vil konkret be om at en utreder en endring 
til at en fortsatt kan fiske 10% av neste års kvote i år, men der en i tillegg utvider 
muligheten til å sette igjen kvote fra et år til det neste fra 10% til 20%. Norges 
Sildesalgslag vil i denne sammenheng spesielt henlede oppmerksomheten mot 
situasjoner der større kvotereduksjoner fra ett år til det neste fører til relativt store 
endringer i tilførselssituasjonen fra ett år til det neste. Det er derfor årsmøtet sitt 
standpunkt at det i alminnelighet må kunne åpnes for utvidelse av 
overføringsadgangen. Dette vil kunne være hensiktsmessig av mange grunner, blant 
annet vil et slikt tiltak kunne opprettholde jevnere aktivitet på fisker/kjøpersiden fra år 
til år samt bidra positivt i år der markedene ikke er i stand til å absorbere høye 
fangstvolumer. Å øke kvotefleks til 20 % vil være gunstig også mht. størrelsen på 
gytebestanden og størrelsessammensetningen i fangstene. Det vil dermed bidra 
positivt til den biologiske situasjonen i havet. 

Årsmøtet ber særskilt om at det for fremtidige år blir gjennomført gytetokt i 
forbindelse med at lodde i Barentshavet er på vei til, og på, gytefeltene i 
februar/mars. Årsmøtet ser svært negativt på at forskningen velger bort en tettere 
oppfølging av dette fiskeriet. Gytefeltstokt vil bidra til merkunnskap om bestanden og 
således gi bedre faglig grunnlag for de årlige kvotefastsettelser. Dette kan også gi 
økt næringsaktivitet og verdiskaping for ressursen. (3) Vil i den forbindelse vise til 
hvordan Island forvalter sin loddebestand. 

Årsmøtet har merket seg at kystbrisling nå er blitt gjort til gjenstand for en svært 
detaljert regulering fra myndighetenes side. Rådgivningen er relativ unik og særegen 
i internasjonal målestokk. Årsmøtet vil derfor henstille HI, som er leverandør av de 
årlige kvoterådene, om å ha en god og tett dialog med de aktuelle næringsaktørene 
om utvikling av modell/metode for fastsettelse av de årlige rådene. 

Årsmøtet mener at i alminnelighet må marin havforskning vært et høyt prioritert 
satsningsområde fremover. Norge er en stormakt i fiskerisammenheng og vi må 
også vise dette på havforskningsområdet. For Norge er det helt avgjørende at vi har 
nødvendig kunnskap om de viktige og verdifulle pelagiske fiskebestandene. I verste 
fall kan altså store verdier gå tapt for Norge som følge av manglende eller mangelfull 
forskning.» 

Nytt pkt. 4:  Årsmøtet mener at det er svært bekymringsfullt at det observeres 
så lite rødåte på kysten. Likeså at mageinnholdet i makrell og sild ikke 
inneholder rødåte. En ser også med stor bekymring på bruk av lusemiddel i 
oppdrettsnæringa og rødåtetråling på kysten. Årsmøtet har også klare 
indikasjoner på uønsket bifangst av yngel i rødåtetrålingen. På denne 
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bakgrunn ber årsmøtet om økt fokus fra Havforskningsinstituttet på rødåtas 
tilstedeværelse på kysten. 

Tilleggslinje til siste avsnitt på side 2: 

«Årsmøtet vil også presisere viktigheten av at bestandenes ytterpunkter i 
utbredelse kartlegges bedre. 

Nytt pkt. 5: Årsmøtet er av den formening at bestanden av knølhval og andre 
hvalarter er blitt meget stor. Så stor at den vanskeliggjør fisket etter NVG-sild. 
Årsmøtet er opptatt av at det er ei bærekraftig høsting av ressursen i havet - 
også hval. 

Kjell Bakken (sign.)      Einar Helge Meløysund (sign.) 

Det ble votert over siste avsnitt (pkt. 5) og årsmøtet vedtok med overvekt å la det 
stå. Årsmøtet godkjente så enstemmig vedtaket inkludert endrings- og 
tilleggsforslag. 

SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER – forts. behandling 

Ringnotgruppen fremmet følgende endringsforslag: 

Forslag fra ringnot i sak 7: 

2. setning 9.1 

For ringnotgruppen skal det velges varamedlemmer i numerisk rekkefølge innen 
hvert valgdistrikt. 

9.2 

Konsesjonspliktig ringnot 29, hvorav 10 mannskapsmedlemmer. 

Varautsendinger 58, hvorav 20 mannskapsmedlemmer. 

Marius Ytterstad (sign.) 

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer inkludert forslaget fra trålgruppen 
ved Stig Arne Sævik og ringnotgruppen ved Marius Ytterstad ble 
enstemmig vedtatt. 

Pause for gruppemøte fra kl 10.15. 

Møtet ble satt igjen 10.50 

SAK 9 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET 

Øyvind Furnes innledet i saken. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik: 
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Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

For kommende årsmøteperiode 2018/2019 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 0,65% på fisker. 

b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,45% 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 2017 

Astrid Dale gjennomgikk regnskap og årsmelding for Hjelpefondet. 

Styrets forslag ble referert slik: 

Årsmøtet tar årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2017 til 
orientering. 

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag 

SAK 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REGULATIV 

Arnfinn Arnøy gjennomgikk Innstilling fra lønnsnemnda slik: 

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2018 

A.    HONORAR FOR PERIODEN               2017/2018  

1. Styrets leder 193.000 

 2. Styrets nestleder 99.000 

3. Styrets medlemmer - pr. medlem 64.000 

4. Styrets medlemmer, valgt av ansatte 64.000 

5. Årsmøtets ordfører 53.000 

6. Årsmøtets varaordfører 13.000 

7. Salgsutvalget - pr. medlem 53.000 
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8. Salgsutvalgets leder 68.000 

9. Kontrollkomiteens leder 60.000 

10. Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl. 42.000 

11. Ansattes observatør i styret  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 2018 

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 2017/18: 

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. 

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. 
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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. 

Bergen, 25. mai 2018 

LØNNSNEMNDA 

Arnfinn Arnøy (sign.)                              Ståle Lønning (sign.) 

                Sverre Rabben (sign.)                        Janne Grethe Strand Aasnes (sign.) 

 

Innstilling godkjent uten merknader. 
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SAK 12 VALG 

Arve Myklebust refererte valgnemndas forslag slik: 

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I NORGES 
SILDESALGSLAG 2018 

a) Valg av nominasjonskomiteer på kyst – 3 personer pr region 

Region Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) 

Navn: Edvin Einebærholm  Børge Arvesen   Morten Ingebrigtsen 

Region Midt-Norge (Trøndelagsfylkene, Møre&Romsdal og Sogn&Fjordane) 

Navn: Øyvind Stokke   Arnfinn Arnøy   Helge Norheim 

Region Sør-Norge (Fra og med Hordaland til Svenskegrensen) 

Navn: Jakob M. Jakobsen   Jacob Ferkingstad   Ola Mosberg 

b) Valg av styremedlemmer (for 2 år) 

Ringnot 

På valg styremedlemmer:     Innstilles til valg: 

1. Jonny Garvik       1.Gjenvalg 

2. Eirin Roaldsen       2.Gjenvalg 

Varamedlemmer       Varamedlemmer på valg 

Eiere:        eiere (for ett år): 

Olav O. Østervold jr.      1. Petter Geir Smådal 

Gunhild Lie Skålevik      2. Gunhild Lie Skålevik 

Arne Birkeland       3. Birger Dahl jr. 

Hans Reidar Njåstad      4. Solveig Strand 

Birger Dahl jr       5. Ola Christian Olsen 

Jørn Oddvar Majala      6. Jørn Oddvar Majala 

Rita Chr Sævik 

Petter Geir Smådal 
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Mannskaper: 

Mons Eivind Troland      1. Morten Holst 

Arve Myklebust       2. Arve Myklebust 

3. Tor Håkon Vaage 

Trål styremedlem       Innstilles til valg: 

1.Bjarte Nordtun       Gjenvalg 

Varamedlemmer:       Varamedlemmer på valg 

eiere (for ett år): 

Stig Arne Sævik       1. Stig Arne Sævik 

Ståle Lønning      2. Ståle Lønning 

Kenneth Dahl       3. Abraham Inge Troland 

Jan Ove Fylkesnes 

Varamedlemmer på valg 

mannskap (for ett år): 

1. Kenneth Dahl 

2. Jan Ove Fylkesnes 

3. Lars Erik Hopmark 

Kyst styremedlem      Innstilles til valg (2 år): 

1. Trond Berntsen       Gjenvalg 

2. Rune Hovden       Gjenvalg 

Varamedlemmer:       Varamedlemmer på valg 

(for ett år): 

Rolf Guttorm Kristoffersen     1. Jan Petter Børresen - 
Mannskap 

Roger Larsen       2. Albert Ferkingstad 

Albert Ferkingstad       3. Rolf Guttorm Kristoffersen 
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Øyvind Stokke       4. Olav Fredriksen 

Sigvald Berntsen 

Olav Fredriksen 

Jakob M Jakobsen 

Alf Ulland 

c) 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 

Bergen, 25. mai 2018 

VALGNEMNDA 

Arve Myklebust (sign.)     Petter Geir Smådal (sign.) 

Anders Klovning (sign.)     Edvin Einebærholm (sign.) 

 

Valg ble gjennomgått punkt for punkt.  

Alle valg ble enstemmig valgt i henhold til innstilling. 

Jonny Garvik takket for gjenvalg. 

Protokollen ble godkjent. 

Møtet ble hevet kl. 11.40 

Bergen, 25. mai 2018 

Geir Lundberg (sign.)        Albert Ferkingstad (sign.) 

Ivar Andreassen (sign.) 

 

 

Vedlegg: Ordførerens tale 
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Årsmøteutsendinger, ærede gjester og øvrige møtedeltakere. Da er det meg en sann glede 

å ønske velkommen til årsmøte i Norges Sildesalgslag her i Bergen og Edvard Grieg hotell, 

et erkebergensk navn.  

 

Et av Griegs kjente verk, Dovregubbens Hall, kan vi dog relatere oss til alle sammen, 

uansett hvor vi er fra i landet. Årsmøtet i Sildelaget skal være en god plass å «riste» litt i 

grunnfjellet vi står på, men samtidig skal vi jobbe for at det skal stå like støtt som Dovre sjøl, 

også for oss fiskere, når vi er ferdige her i morgen. Sildelaget er nemlig grunnfjellet vårt og 

det er vi fiskere…. sammen… som igjen er grunnfjellet i Sildelaget. DET er viktig å huske for 

oss alle her i dag og de som blir valgt inn i organisasjonen i fremtiden. Dette kommer jeg 

tilbake til. 

  

Vi har forflyttet oss litt bort ifra havnen og nærmere Flesland siden vi møttes her i 
Bergen i fjor.  
Det er likevel ikke så langt til stimene med nordsjøsild der ute i vest – og fartøyene til 
våre fiskerbrødre som er der ute på feltet. Og som vi alle har sett så er 
Nordsjøsildsesongen allerede godt i gang. 
 
Et nytt fiskeri-år er bak oss og i årsmeldingen, som vi skal gå gjennom senere i 
møtet, skal vi se fasiten. 2017 var i sin helhet ikke så verst for flåten, men som alltid 
er det enkelte fiskerier der ting kunne gått bedre. Det vil Paul belyse når han skal 
oppsummere litt senere i dagens program.  
 
Noen utfordringer lager vi til for oss selv mens mange utfordringer er det andre som 
står for. Sjømat Norge og vi fiskere har et godt samarbeid på flere områder, men når 
selger og fisker skal møtes på markedsplassen og på kaikanten så er det 
utfordringer som ikke alltid så lett lar seg løse. Årsmøtet må både oppfordre til, og 
jobbe for, at partene ser den gjensidige avhengigheten vi har av hverandre og 
diskuterer seg frem til løsninger vi alle kan leve godt med, både i enkeltsaker og i sin 
helhet.   
 
Politisk er det nye utvalg og reformer på gang, der er visst ikke måte på hvor mange 
sånne alle regjeringer kan sette ned. Nå har vi kvoteutvalget som snart kommer med 
sin utredning og så hører vi at det er kontroll som er neste utvalgstema. Man kan bli 
oppgitt, særlig da med tanke på alt arbeidet og tid til diskusjoner som har gått med 
fra mange organisasjoner og at utfallet av disse utvalgene ofte blir minimale 
forandringer.  
 
Samtidig er det kjempeviktig at vi fiskere, både lokalt og nasjonalt, nettopp gjennom 
våre organisasjoner, står samlet om det vi vil. Underliggende i mange saker er de 
gjentatte angrepene på Fiskesalgslagslov og Deltakerlov. Det er også de, kjære 
kolleger, som er vårt grunnfjell, vårt Dovre om du vil. Og de skal vi beskytte, de skal 
vi hegne om.  
 

Når vi samles til årsmøte benytter vi som alltid anledningen til å hedre dem som har 
gått bort siden sist vi var samlet. En organisasjon som Norges Sildesalgslag har 
mange medlemmer, redere og mannskaper og andre nære forbindelser. 
I år vil vi spesielt nevne : 
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Mangeårig styremedlem, Rolf Larssen, gikk bort 28. september i 2017, 63 år 
gammel. Rolf representerte mannskapene i trålgruppen i styret hvor han satt i 
perioden 2009 til 2015. I årene før var han varamedlem til styret og møtte sporadisk. 
Han var også utsending til årsmøtet, eller representantskapsmøtet, som det het før i 
årene fra 1998 til 2006. Rolf var mangeårig fisker på mange båter, både norske og 
utenlandske. Senest med nordsjøtråler «Morten Einar» hvor han var ansatt frem til 
han pensjonerte seg. Vi kjente Rolf som en lun, rolig og omgjengelig mann som vi 
lærte å sette pris på.  

Vi lyser fred over Rolf Larssens minne og ber forsamlingen reise seg for å hedre han 
og alle andre som har gått bort siden sist vi var samlet med et minutts stillhet 

(TAKK)        

Jeg nevnte tidligere viktigheten av at vi fiskere står samlet, at vi har et grunnfjell, et 
Dovre, som står støtt under oss, selv når det blåser som verst ute på fiskefeltene. At 
vi står samlet, er ideen bak selve demokratiet i landet vårt. I Norge og i verden rundt 
oss er dette samholdet under press. Mange vil kjøre sololøp for å berike kun seg 
selv, lagånden blir svakere og urettferdigheten større.  
 
Disse fiskeartene vi henter der ute, i Havrommet, de skal vare evig og… de skal 
være for mange. Da snakker jeg ikke bare om maten de blir til verdens befolkning, 
men om arbeidsplasser og fiskerisamfunn langs kysten. Og vår vei å leve som 
fiskere og den viktige utviklingen vi står for.  
 
For de som vil fort opp og fort frem blir demokratiet fort en hindring, en hemsko, en 
brems, noe som må omgås. Demokratiet føles som en haug med instrukser, med 
regler og med paragrafer om hvordan en skal gjøre ditt eller datt. Det sies at av alle 
måter å styre et samfunn på er det demokratiet som er det minst dårlige. Åpenhet og 
transparens er viktig. Vi skal føle at beslutningene tas i fellesskap, og ikke av 
«gutteklubben grei» på bakrommet. Dette gir robuste beslutninger med legitimitet, 
noe som igjen gir muligheter for langsiktighet i drift og planlegging. Det er dette vi 
tillitsvalgte i Sildelaget skal gjøre her, fatte beslutninger som er robuste, som står 
sterkt og står inn i fremtiden. Det er demokratiet som gir best fotfeste for god 
utvikling for mange, som utvikler fellesskapet for oss alle og ikke bare for de som vil 
fort frem. Det skal selvfølgelig være rom for individualisme, for nytenking, for å være 
bjellesau, for å ta sjanser, men i dette fiskeriyrket vi lever i så er det og viktig med 
langsiktighet og forutsigbarhet i mange ledd. Slik, kjære årsmøte, slik vokser vi.  
 
Vi er kjent for å diskutere mye, ja, kanskje for mye innimellom. Men når løsningene 
endelig kommer, vel, da er de kanskje litt bedre for oss alle… i nettopp det lange løp. 
Og skal de rette løsningen komme, ja da må vi engasjerer oss og ta tak i 
utfordringene sammen.  Vi kan ikke bare ha en positiv holdning til Sildelaget, mange 
av oss må sette litt handling bak holdningene våre. Særlig vi som er her i dag, vi er 
valgt inn som tillitsmenn, som de som skal ta ansvar akkurat nå. Det er et privilegium 
å sitte her i salen. Dette er sildelagets øverste organ. Det er vi fiskere, som eier 
denne organisasjonen. Det krever engasjement, det krever innlevelse, det krever 
innsats.  
 
Vi er kanskje ikke på Eidsvold, men det er store verdier, en stor og lang fremtid og 
en utrulig viktig næring vi sitter her og tar beslutninger om. Så det vi formidler til våre 
folkevalgte, til våre landsmenn, DET skal komme fra fellesskapet, fra noe som får 
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oss alle litt opp og frem, ikke bare de få.  
 
I disse dager er vår Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, i USA for blant annet å 
snakke om norsk havpolitikk.  
-Regjeringen har løftet frem hav som en av våre viktigste satsinger, fordi havrelaterte 
næringer skaper jobber i hele Norge. Vi skal også i framtiden leve av å være best på 
hav. Den norske havkompetansen er en viktig eksportvare, har næringsministeren 
uttalt før turen over Atlanteren.  
 
Hadde ministeren sett litt ned fra flyet sitt på første del av turen hadde han kanskje 
sett noen av oss som har vært lengst tilstede i dette havrommet, der bare den 
norske delen er seks ganger større en landarealet vårt.  
Han hadde kanskje sett en av de 6-7 000 fiskefartøyene, noen av de 10 000 
fiskerne, noen av makrellstimene, hvalene ja, kanskje et av forskningsskipene og 
dersom han hadde sett godt etter.  
Når dere ser på årsmeldingen fremfor dere så er overskriften på den «En del av noe 
stort».  
Så jeg vil si dette til denne ministeren, til fiskeriministeren, til statssekretæren som er 
her og alle andre politikere som snakker om Havrommet i sine festtaler og sine 
møter:  
Vi fiskere VET at havrommet er stort, vi VET det er viktig selv uten at vi har fattet et 
vedtak på det eller løftet det frem. Vi har nemlig vært der ute…i Havrommet… siden 
tidenes morgen, noen av oss er der ute akkurat nå og vi skal være der lenge etter at 
andre ressurser, som ikke er fornybare, er brukt opp. Vi skriker kanskje høyt, vi blir 
kanskje oppfattet som vanskelige og uregjerlige, vi har nok våre feil, vi også. Men 
som næring, som næringsutøvere er vi veldig viktig for kongeriket.  
 
Det vet de nok, mange av de som bestemmer, men her vil jeg igjen oppfordre alle 
her i salen, Sildelaget, hele sjømatnæringen til å jobbe sammen og fremme alt av det 
vi står for når det gjelder havet og dette havrommet. Vi opplever gang på gang at 
representanter fra næringen ikke er med i viktige utvalg, komiteer og arrangementer 
der viktige beslutninger om havrommet blir diskutert. Senest var det Oceanweek 
2018 i Trondheim nå i begynnelsen på mai. Her er helsedepartementet, her er Støre, 
her er Isaksen, her er fiskefolk fra Færøyene. Men ingen fra fiskeri-Norge.  
 
Igjen, dette er arenaer vi må komme med i, men dette er og arenaer der vi må 
snakke med en stemme, med klare mål for næringen. Krangelen oss imellom får vi 
ta her og i faglagene. I de større sammenhengene må vi fronte felleskapet der 
samarbeid vil gagne alle, de felles løsningene vi kommer frem til.  
 
En ting som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden er søppel og plast i havet. 
Vi ser det selv, vi ser det på havet og vi ser det på strendene…og hele verden har 
visst sett det inne i den nå berømte hvalen  
Det trengtes nok en slik oppvekker. Ingen kan vel i dag med ren samvittighet si at vi 
ikke har vært med på å kaste ting over bord. Det var slik vi gjorde det før. Men ikke 
nå lenger. Spørsmålet er om alle vet at vi er blitt mye bedre. Uansett om mye av 
bosset er vårt eller ikke, så vil vi fiskere ha et særskilt ansvar siden havet er vår 
arbeidsplass. Og masse av det som man finner er tau, garn og andre ting som 
kommer fra fiskere, om enn ikke bare fra oss her i Norge.  
 
Derfor er det gledelig at Sildelaget sammen med mange andre organisasjoner i 
næringen, er aktive og støtter både strandrydding og andre tiltak mot plast i havet. 
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Denne aksjonen er knapt begynt, vi skal levere ren mat til verdens befolkning, så her 
ber jeg alle ta et tak i årene fremover, støtte ryddeaksjonene, organisere slike selv i 
lokalområdene fortsette med å ta vare på søppel om bord, ta med det vi får i trål og 
på garn og levere alt sikket i land. Vi fiskere er helt avhengig av et rent hav.  
 
Nytt siden sist er Norsk Villfisk, tidligere det mer folkekjente navnet 
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd. Norsk Villfisk låter litt bedre, eller? Noen 
tradisjoner kan tilmed vi kvitte oss med.  
 
Med Norsk Villfisk skal vi sammen fronte sakene våre om markedsadgang og lover 
som opprettholder standarden innen næringen. Det skal være enkelt dette, folkens, i 
teorien. Vi skal ut å hente fisken, kjøperne skal kjøpe fisken fra oss, helst på 
auksjonen til Sildelaget, kjøperne skal selge fisken videre med sine marginer…..og 
myndighetene må sikre at vi har markeder som fisken kan gå til. Det er synd vi ikke 
kan bare vedta dette her på årsmøtet og gått rett på festmiddagen, men det er dette 
vi må jobbe for hele tiden. Det er her vi må være vårt ansvar bevisst 
 
Og i den forbindelse må jeg nevne at Sildelaget har kjempet for at Sjømatrådet 
burde få opprettholde avgiften på pelagiske fiskearter til å fremme våre fiskearter ute 
i verdensmarkedet. I det viktigste asiatiske markedet for makrell, nemlig Japan, er 
det makrell fra Norge som er varemerket, ikke makrell fra selskap A eller selskap B.  
 
Store , godt betalende markeder er alfa og omega for oss og, uavhengig av kvotene 
vi får. Det som skjer der ute har selvfølgelig direkte effekt på våre førstehåndspriser 
og derfor må vi kunne mye om det og, ikke minst, støtte de tiltakene som gjør at 
disse markedene er åpne og tilgjengelige for oss. Jeg nevnte kvoter, men vil i år ikke 
si så mye om dette. Aril Slotte fra Havforskning skal dra oss gjennom tallene litt 
senere og da får vi ta diskusjonene der.  
 
Jeg vil bare fra denne talerstolen understreke hvor enormt viktig forskning og rett 
bestand estimering er. Og til myndighetene vil jeg si, trenges det mer forskning på 
disse viktige nasjonale ressursene, vel, da får vi stille opp med de ressursene. Skal 
vi satse på Havrommet , da skal vi satse mest på de evigvarende ressursene som er 
der. 
  
I fjor, da Sildelaget var 90 år, fikk vi presentert en strategi for de neste ti årene, frem 
mot hundreårsjubileet i 2027. Og min mening er at en organisasjon som Sildelaget, 
der vi står samlet, blir like viktig da som nå. Men vi fornyer oss, vi samarbeider, vi 
reorganiserer og vi får inn nye folk som skal fortsette dette arbeidet, både i Sildelaget 
og på egne fartøyer.  
Ett år inn i strategien er det utnevnt et organisasjonsutvalg som skal styrke og utvikle 
organisasjonen, et utvalg bestående av oss eiere. I tillegg er Sildelaget inne i en 
periode der det vil komme inn en del nye folk, vi skal utføre digitale tjenester for 
andre salgslag og vi skal selv modernisere og digitalisere oss enda mer for å stå 
rustet inn i fremtiden. Men aldri glemme hovedoppgaven, en velfungerende 
markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. 
 
Overføringen til yngre krefter og viktigheten av arbeidet vi gjør sammen, må bli 
ivaretatt på en skikkelig måte. Sildelaget, lovene bak oss, demokratiet i seg sjøl  
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er, som jeg sa tidligere, ikke en brems, en hindring. Det er det som skal drive oss 
fremover. Så jeg vil gjenta min oppfordring til oss alle. Det er alltid et press der ute, 
også på fiskerne og på Sildelaget. Vi må være vårt ansvar veldig bevisst i tiden som 
kommer, vi må engasjere oss og vi må finne de gode løsningene for alle.  
 
Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktører som vi har med å 
gjøre for et utmerket samarbeid også i 2017. Jeg vil rette en stor takk til styret, de 
ansatte og administrasjonen i Sildelaget som styrer denne store skuta. Og en takk til 
dere som er her som medlemmer, gjester og representanter i utvalg og andre valgte 
organer i næringen. Får vi både gamle og unge med oss sammen om dette, så blir 
det nok plenty fiskeriaktivitet ute i Havrommet også i fremtiden 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle et godt møte med gode debatter og samtaler.  
Med disse ord vil jeg erklære det 6. ordinære årsmøte i Norges Sildesalgslag SA for 
åpnet.  
 
Takk for oppmerksomheten. 

 
Bergen, 24. mai 2018 
 
Ivar Andreassen(sign.) 
 
Ordfører 
 


