PROTOKOLL

Fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 23. og 24. mai 2019 på Scandic Havet
Hotel i Bodø under ledelse av ordfører Ivar Andreassen. Møtet ble åpnet 23/5 kl.
09.00 med sang av Gud Signe Vårt Dyre Fedreland.
Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød hilste årsmøtet.
SAK 1

ÅPNING

Ordfører holdt sin tale som følger vedlagt protokollen.

SAK 2

KONSTITUERING

a) Godkjenning av innkalling
Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader

b) Navneopprop
På vegne av kystgruppen foreslo Kjell Bjørnar Bakken Rayner Hardy som
setteutsending.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag og Rayner Hardy føres opp
som utsending.
Vedtatte permisjonssøknader føres på navnelisten.
Navneopprop ble foretatt.
Vedtak:

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

Årsmøte 23. - 24. mai 2019 i
Bodø
ÅRSMØTE - UTSENDING
Alvestad, Finn
Andreassen, Ivar
Angelsen, Sten
Arnøy, Arnfinn
Bakken, Kjell Bjørnar
Børresen, Jan Petter
Dale, Astrid
Dammen, Tommy
Einebærholm, Edvin
Eriksen, Terje
Ferkingstad, Albert
Garvik, Jonn
Gullvik, Håkon
Gåsvær, Erik
Halstensen, Christian Strand
Heggebø, Kåre
Hepsø, Audhild

NR
54
3
36
38
34
33
21
37
30
52
45
23
32
42
19
50
7

GJESTER

NR

STYRET

Andersen, Janne
Berfjord, Jonny
Brungot, Lena
Caspersen, Johnny
Dale, Kyrre
Dragset, Rune
Fallebø, Marit
Frantsen, Mariann
Hamre, Marit
Haugland, Svein Ove
Henriksen, Henrik
Ingebrigtsen, Kjell
Instebø, Britt Sæle
Johansen, Jan
Johnsen, Jan Eirik
Jonassen, Steinar
Jørgensen, Jan Birger

109
115
103
121
125
101
114
117
116
123
113
111
119
130
126
122
110

Berntsen, Trond
Bjånesøy, Roar vara for Lilletvedt, Nina
Garvik, Jonny
Gunnarsen, Jan
Hovden, Rune
Johnsen, Jan-Erik
Remøy, Anders
Roaldsen, Eirin
Svanes, Kjell
Troland, Abraham Inge vara for Nordtun, Bjarte
Veibust, Henning
Ytterstad, Marius
Observatør for de ansatte:
Førsund, Bjørg Eva
Kontrollkomité:
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Hevrøy, Ole
Jakobsen, Johnny Roger
Johansen, Hans Ole
Klovning, Anders
Kristoffersen, Rolf Guttorm
Longva, Gunnar
Lundberg, Geir
Lønning, Ståle
Lønning, Svein Atle
Madsen, Siv
Melingen, Lars Johan
Meløysund, Einar Helge

27
5
6
53
35
8
2
57
55
13
20
31

Muren, Harald
Myklebust, Arve
Nilsen, Espen
Nilsen, Kurt Bjarne
Njåstad, Hans Reidar
Prestbø, Jarle
Rabben, Sverre
Ringstad, Arne
Roaldsen, June
Rommetveit, Geir Stuve
Sandtorv, Bjarte
Smådal, Petter Geir
Stenevik, Lars Ove
Sævik, Eivind Mikal
Sævik, Rita
Taranger, Ingmar
Teige, Terje
Tollevik, Dag Jone
Ulland, Alf
Vik, Knut Arne
Vikshåland, Helge
Vilhelmsen, Otto Andre
Ytreland, Leif Magne
Ytterstad, Stine
Østervold, Trond
Hardy, Rayner

16
15
39
1
18
60
28
14
25
48
49
11
22
17
12
26
9
47
51
10
56
29
59
4
24

Larsen, Hermod
Lovund, Lars
Møgster, Heine
Nesvåg, Sigve

108
106
132
120

Olsen, Frank Ove
Pinnerød, Ida Maria
Rasmussen, Nina
Reite, Karl-Johan
Rånes, Heidi Merethe
Stangeland, Kjell
Strifeldt, Bengt Rune
Tahir-Hafting,
Samantha

129
104
133
105
112
128
100
102

Leine, Kurt Åge

Vølstad, Jon Helge
Ytterstad, Magnus
Økland, Ask
Tande, Therese

107
131
118

Revisor:
Rasmussen, Tom

40

Alvestad, Finn M. (Er også utsending)
Gullvik, Håkon (Er også utsending)
Sørheim, Egil
Norges Sildesalgslags Hjelpefond:
Dale, Astrid (Er også utsending)
Meklingsnemnd:
Riise, Arne
Medlemmer:
Dahl, Birger H.

Juridisk rådgiver:
Rieck, Ole
Statens kontrollør:
Rastum, Håkon
CatchCertificate SA:
Granberg, Bjørg
Ansatte:
Andersen, Odd Fredrik
Bjånesøy, Roar
Ellingsen, Grete
Furnes, Øyvind
Garvik, Kenneth
Hatland, Tony
Kambestad, Svanhild
Langhelle, Greta
Oen, Roald
Oma, Paul
Torgnes, Knut
Wiborg, Rune

Christian Strand Halstensen, Audhild Hepsø, Rolf Guttorm Kristoffersen, Arne
Ringstad, Eivind Mikal Sævik fikk innvilget permisjon fra kl. 11.30 24/5.
c) Godkjenning av årsmøtevalg
Kontrollkomiteens leder Finn M. Alvestad refererte til innstilling fra komiteen.
Vedtak:

Årsmøtet godkjenner valg på utsendinger for perioden 2019 – 2021 i
henhold til kontrollkomiteens innstilling

INNSTILLING PÅ GODKJENNING AV ÅRSMØTEVALG
I henhold til lagets vedtekter er det høsten/vinteren 2018 gjennomført valg på nytt
årsmøte i Norges Sildesalgslag.
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Kontrollkomiteen har kontrollert at valget er gjennomført i samsvar med lagets
vedtekter, og kan anbefale at årsmøtet godkjenner valget på et samlet årsmøte for
perioden 2019 – 2021 slik det fremkommer på vedlagte liste.

Bergen, 10. april 2019
Finn Alvestad
Leder

Håkon Gullvik

Jonny Magne Sjo

d) Godkjenning av saksliste og møteplan
Vedtak:

SAK 1
SAK 2

SAK 3
SAK 4
SAK 5

SAK 6
SAK 7
SAK 8
SAK 9
SAK 10
SAK 11
SAK 12

Saksliste og møteplan godkjennes uten merknader og limes inn i
protokollen.

SAKSLISTE
Åpning
Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Navneopprop
c) Godkjenning av årsmøtevalg
d) Godkjenning av saksliste og møteplan
e) Godkjenning av forretningsorden
f) Valg av lønnsnemnd
g) Valg av to møtesekretærer
h) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
i) Valg av redaksjonsnemnd
Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding
for 2018
Administrasjonens orientering
Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma
Sildelagets markedsplass og verdiskapning i pelagisk sektor
Paneldebatt ved
- Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt – Frps fiskeripolitiske
talsperson
- Styreleder Kjell Ingebrigtsen – Norges Fiskarlag
- Styreleder Jonny Garvik – Norges Sildesalgslag
Debatten ble ledet av Therese Tande – Norsk Fiskerinæring
Bruk av stordata i pelagisk fiskeri
Innledning v/forsker Karl-Johan Reite – SINTEF Ocean
Instruks for Valgnemnda
Pelagisk løft – «Samarbeider der vi kan, konkurrerer der vi må»
Innledning v/fagsjef for industri/foredling – Pelagisk Lars Lovund – FHF
Fastsettelse av avgift til laget
Årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2018
Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ
Valg
a) Valg av meklingsnemnd
3

b) Valg av to styremedlemmer til Norges Sildesalgslags Hjelpefond
c) Valg av kontrollkomite
d) Valg av ordfører og varaordfører
e) Valg av valgnemnd
f) Valg av styremedlemmer
g) Valg av leder og nestleder til styret
MØTEPLAN
for årsmøtet i
Norges Sildesalgslag 2019
Torsdag 23. mai
Kl. 09.00 - 09.30
Kl. 09.30 – 10.30
Kl. 10.45 – 11.30
Kl. 11.30 – 12.30
Kl. 12.30 – 14.00

Åpning
Årsmøtesaker
Administrasjonens orientering
Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma
Lunsj
Sildelagets markedsplass og verdiskapning i pelagisk sektor
-

Stortingsrepr. Bengt Rune Strifeldt – Frps fiskeripolitiske
talsperson
Styreleder Kjell Ingebrigtsen – Norges Fiskarlag
Styreleder Jonny Garvik – Norges Sildesalgslag

Paneldebatt – ledes av Therese Tande – Norsk Fiskerinæring
Kl. 14.30 - 1600
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Fredag 24. mai
Kl. 09.00 – 09.45
Kl. 09.45 – 10.30
Kl. 10.30 – 10.50
Kl. 10.50 – 12.00
K. 12.00 – 13.00
Avslutning

Årsmøtesaker
Gruppemøter
Festmiddag

Bruk av stordata i pelagiske fiskeri
Innledning ved forsker Karl-Johan Reite, SINTEF Ocean
Pelagisk løft – «Samarbeider der vi kan, konkurrerer der vi må»
Innledning ved fagsjef Industri/Foredling – Pelagisk Lars Lovund
– FHF
Fangstprøvelotteri i fisket etter Nordsjøsild
Orientering av Jon Helge Vølstad - Havforskningsinstituttet
Årsmøtesaker
Lunsj

e) Godkjenning av forretningsorden
Vedtak:

Forretningsorden godkjennes med endring i pkt. 12 – Øvrige
medlemmer kan møte uten forslags- og stemmerett for egen kostnad
og inviteres personlig.
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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 for egen kostnad, og
inviteres personlig.
13. Mobiltelefoner skal settes i lydløs under møtet.
f) Valg av lønnsnemnd
Vedtak:

Til lønnsnemnda velges:
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1.

Jan Petter Børresen

2.

Ståle Lønning

3.

Siv Madsen

4.

Sverre Rabben

Jan Petter Børresen velges som lønnsnemndas leder.
Øyvind Furnes velges som lønnsnemndas sekretær
g) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen
Vedtak:

Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og Grete Ellingsen

h) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
Vedtak:

I tillegg til årsmøtets ordfører velges Espen Nilsen og Stine Ytterstad til
å underskrive protokollen

i) Valg av redaksjonsnemnd
Vedtak:

Til redaksjonsnemnd velges:
1.
2.
3.
4.

Arne Ringstad
Einar Helge Meløysund
Helge Vikshåland
Christian Halstensen

Christian Halstensen velges som redaksjonsnemndas leder
Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær
SAK 3

ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING,
KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES
SILDESALGSLAG

Ordføreren gjennomgikk årsmeldingen avsnitt for avsnitt.
Videre behandling av årsmeldingen ble gjort senere i møtet.
SAK 4

ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OM LAGETS VIRKSOMHET
HITTIL I ÅR

Paul Oma orienterte årsmøtet om Sildelagets virksomhet.
Vedtak:

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet til
etterretning.

SAK 5

SILDELAGETS MARKEDSPLASS OG VERDISKAPNING I
PELAGISK SEKTOR
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Innledninger ved leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen og stortingsrepresentant
Strifeldt.
Det ble kjørt debatt i saken, ledet av Therese Tande med innledere og styreleder
Jonny Garvik fra Sildelaget.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik:
1. Årsmøtet tar innledningene til Stortingsrepr. Bengt Rune Strifeldt og styreleder
Kjell Ingebrigtsen til orientering. Årsmøtet beklager at statsråden heller ikke
denne gangen hadde anledning til å delta på Sildelagets årsmøte
2. Årsmøtet er tilfreds med at Regjeringen i Granavolden-plattformen slår fast at
grunnprinsippene i Fiskesalgslagsloven, Deltakerloven og Havressursloven står
fast. Årsmøtet forutsetter at dette betyr at det ikke skjer endringer i
Fiskesalgslagsloven som svekker fiskernes innflytelse på
førstehåndsomsetningen.
3. Norges Sildesalgslags markedsplass er avgjørende for verdiskapningen i pelagisk
fiskerinæring både for fiskere og kjøpere. Fiskesalgslagsloven gir gode og
forutsigbare rammer for omsetning av pelagisk fisk, og Sildelagets praktisering av
denne sikrer både fiskere og kjøpere like konkurransevilkår. Dette bidrar til å
maksimere verdiene på de pelagiske ressursene som høstes.
4. At Sildelaget har valgt auksjon som den bærende omsetningsformen gjør at den
mest konkurransedyktige kjøper får tilgang på råstoffet, samtidig som fisker får
riktig pris på fisken. Dette bidrar til å maksimere verdiskapingen gjennom
innovasjon og effektivisering. 80% av omsetningen i Sildelaget skjer på auksjon.
Denne omsetningsformen gir alle kjøpere anledning til å skaffe seg råstoff.
5. Årsmøtet understreker at fiskerne og kjøperne er gjensidig avhengig av
hverandre. God dialog og samarbeid mellom sjø og land vil kunne øke
verdiskapingen ytterligere. Det er Årsmøtets klare forventning at rammene for
markedsplassen utvikles videre i samarbeid med kjøperne.
6. Årsmøtet viser til Sildelagets verdikjedeperspektiv for omsetningen, og ber om at
engasjementet for å øke verdien på pelagisk fisk i eksportmarkedene
videreføres.
7. Årsmøtet beklager derfor at markedsavgiften for pelagisk fisk er kraftig
redusert de siste årene. Dette gjorde at Sildelaget følte seg tvunget til å bevilge 9
millioner kroner til ekstraordinært markedsarbeid i 2019. Årsmøtet konstaterer at
dette var helt nødvendig for å sikre norske posisjoner i sentrale markeder.
8. Årsmøtet krever at markedsavgiften økes slik at Norges Sjømatråd har midler til å
fortsette sitt viktige markedsarbeid for pelagisk fisk. Dette er en forutsetning for
økt verdiskaping i pelagisk sektor. Det er Årsmøtets klare forventning at pelagisk
sektor får samme rammevilkår med hensyn til markedsføring som andre deler av
villfisknæringen har.
9. Bærekraftig forvaltning og høsting av ressurser fra rene hav er grunnlaget for
lønnsomhet og verdiskaping på lang sikt. Årsmøtet er glad for økt oppmerksomhet
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og innsats for å få bukt med forsøplingen i havet, og ber om at Sildelaget har
fokus på dette også i tiden fremover.
10. Årsmøtet noterer seg at store svingninger i kvotene og stor usikkerhet i
bestandsanslagene for de viktigste pelagiske bestandene svekker
forutsigbarheten for næringen. Slike svingninger påvirker priser og lønnsomhet
på en måte som gjør det vanskelig å ha et langsiktig markedsarbeid.
11. Økt kunnskap om bestandene er også en avgjørende forutsetning for å styrke
forutsigbarheten i næringen. Årsmøtet forlanger at relevante
forskningsinstitusjoner gis tilstrekkelige ressurser for å oppnå dette.
12. Å få på plass bærekraftige og langsiktige kvoteavtaler med alle relevante
kyststater vil også øke forutsigbarheten. Dette er også en forutsetning for å
oppnå miljømerking av fiskeriene slik mange markeder krever i dag.
13. Videre peker Årsmøtet på nødvendigheten av at sjømat generelt og pelagisk fisk
spesielt gis større prioritet i norsk handelspolitikk. Bedret markedsadgang til EU,
som er vårt nærmeste og største marked, vil være det viktigste tiltaket. Å få på
plass handelsavtaler med Japan og Kina vil også ha stor betydning for pelagisk
sektor.
14. Årsmøtet ber om at norske myndigheter bidrar til å harmonisere kontrollrutinene
for pelagisk fisk i Nordøst-Atlanteren. Det er viktig at et kilo er et kilo uavhengig
av hvor fisken landes. Dette vil bidra til å sikre like konkurransevilkår blant
aktørene i de landene som er avhengig av de samme pelagiske ressursene.
Geir Lundberg foreslo et nytt pkt. 15 som ble referert slik:
«Årsmøtet ber styret om å jobbe for å få på plass en fast årlig startkvote på lodda i
Barentshavet. Det er store verdier som går tapt under dagens reguleringsform. Det
kan ikke fortsette slik»
Geir Lundberg
Arve Myklebust leverte følgende tilleggsforslag til pkt. 12:
«……og for å kunne utøve et miljøeffektivt fiske der, og når bestandene er best
tilgjengelig og fornuftig å fiske»
Arve Myklebust
Vedtak:

Styrets forslag inkl. begge tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 3

ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG
KONTROLLKOMITEENS LEDER – forts. behandling

Økonomidirektør Øyvind Furnes gjennomgikk hovedpostene i årsregnskapet for
2018.
Revisor Tom Rasmussen, KPMG, gjennomgikk revisjonsberetningen.
Leder av Kontrollkomiteen, Finn M. Alvestad, refererte komiteens melding.
Styrets forslag ble referert slik:
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Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
1.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2018 som Norges Sildesalgslags
regnskap for 2018. Årets overskudd disponeres slik:
Overført til annen egenkapital kr 5.256.646,-

2.

Årsmøtet tar konsernregnskapet 2018, årsmeldingen 2018 og revisors
beretning 2018 til etterretning.

3.

Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2018 til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig i henhold til forslag.

Møtet ble hevet kl. 16.00 og satt igjen kl. 09.00 den 24/5.
SAK 6

BRUK AV STORDATA I PELAGISKE FISKERIER

Innledning ved forsker Karl-Johan Reite fra SINTEF Ocean.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik:
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Årsmøtet tar innledningen fra forsker Karl-Johan Reite til orientering, og merker seg
at Sintef Ocean skal ha flere prosjekter i tiden fremover som skal se på hvordan
stordata kan bli samlet inn og brukt, også i pelagiske fiskerier.
Årsmøtet mener det er viktig at Norges Sildesalgslag engasjerer seg i
utviklingen, innsamlingen og bruken av stordata innen fiskeri. Dette skjer nå i alle
industrier, og Sildelaget har mye digitale, åpne fangstdata som kan sammenstilles
med andre typer stordata. På denne måten kan det ses på muligheter til å lage
verktøy for mer effektiv planlegging av fiske. Også det å kunne sammenstille
historiske fiskefangstdata over mange år i egnet programvare kan ha en nytteverdi.
Pelagisk fiske er påvirket av vær, vind og mange andre naturlige faktorer. Men også
moderne teknologi er viktig for å finne fisken, både for forskere og fiskere. Samtidig
er informasjonen om fisken når den er fanget veldig omfattende. Hvor og når, vær og
vind, strøm, plankton, mengde, kvalitet, størrelse osv. Ved å samle og sammenstille
alle disse dataene, både historiske og i sanntid, kan man se muligheter for å lage
verktøy som kan brukes til å effektivisere fiske, samt finne sammenhenger som hver
enkelt av disse dataene ikke viser alene.
Årsmøtet ber Norges Sildesalgslag om å bidra gjennom sine nettsider til
videreformidling av informasjon om Sintef Ocean og resultater fra prosjekter som er
relevante for pelagisk fiske fremover. Særlig gjelder det prosjekter der Sildelagets
egne data er brukt. Gjennom dette kan vi også stimulere rederier og personer i
næringen som har gode ideer til å engasjere seg i denne teknologien til å bidra i
utviklingen av stordataprosjekter.
Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

SAK 8

PELAGISK LØFT – «SAMARBEIDER DER VI KAN, KONKURRERER
DER VI MÅ»

Innledning ved Lars Lovund, FHF.
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Styrets forslag til vedtak ble referert slik:
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Årsmøtet tar innledningen fra Fagsjef Lars F. Lovund til orientering, og merker seg at
det er flere pelagiske prosjekter som er i aktivitet med støtte fra FHF.
Årsmøtet mener det er viktig at Norges Sildesalgslag engasjerer seg for å få
gjennomført prosjekt som er relevante for lagets arbeidsområde innenfor pelagisk,
og i prosjekter som kan finansieres av bevilgninger som går under betegnelsen
fellesområder.
Årsmøtet ber Norges Sildesalgslag om å bidra gjennom sine nettsider til
videreformidling av informasjon om FHF, og resultater fra prosjekter som er
relevante for pelagisk flåte og industri. Gjennom dette kan en også stimulere rederier
og industribedrifter, som har gode ideer til tiltak som kan bidra til positiv utvikling i
næringen, til å søke disse testet ut og videreutviklet gjennom FHF prosjekter.
Årsmøtet vil peke på de visjoner som er uttalt om sjømatnæringens fremtidige plass
som verdiskaper for Norge, for å kunne realisere disse er investering i forskning og
innovasjon særdeles viktig.
Digitalisering er blitt et moteord, og i næringen pågår det ulike prosjekt på området.
Et prosjekt som åpenbart burde kunne øke effektiviteten i næringen er kartlegging av
all den informasjon som flåte og industri må rapportere, for så å utvikle en portal for
videreformidling. Da kan de som skal avgi informasjon registrerer samme
informasjon en gang selv om mange skal ha denne informasjonen. For Norges
Sildesalgslag vil en slik løsning være fordelaktig blant annet i forbindelse med
innmeldinger og produksjon av de dokumenter som må til når fartøy lander i
utlandet.
Selv om noen kan stusse på at vi i pelagisk næring er opptatt av å høste
overskuddet av sjøpattedyr, har disse dyrene sin plass i næringskjeden stor
innvirkning på hvor mye som kan tas ut av pelagisk bestander. I dag utnyttes ikke
potensialet i disse bestandene blant annet som følge av manglende marked og
produkter. Dersom FHF kunne bidra til å undersøke markedsmulighetene for
produkter fra sjøpattedyr, og medvirke i prosjekter for utvikling av kommersielle
produkter, så hadde dette vært hilst velkommen av hele den norsk fiskerinæring.
Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Så ble årsmøtet orientert om fangstprøvelotteriet for sild av Jon Helge Vølstad fra
Havforskningsinstituttet.
SAK 7

INSTRUKS FOR VALGNEMNDA

Orientering ble gitt av Paul Oma.
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Instruks for valgnemnda
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1. Valgnemndas første oppgave etter å ha blitt oppnevnt av Årsmøtet, er å
konstituere seg med en leder, med mindre Årsmøtet allerede har oppnevnt
leder.
2. Valgnemnda skal dernest på et fritt og selvstendig grunnlag finne kandidater
til lagets styre og andre vedtektsfestede utvalg som ikke styret oppnevner
medlemmer til. Valgnemnda skal hvert tredje år når det er tid for nyvalg til
nemnda, også foreslå nye medlemmer til Valgnemnda
3. Valgnemnda er kun ansvarlig overfor Årsmøtet
4. Det er Årsmøtets oppgave å gjennomføre valg på grunnlag av Valgnemndas
innstilling
5. Valgnemndas innstilling skal gjøres kjent for gruppemøtene på Årsmøtet
6. Valgnemnda skal begynne sitt arbeid straks etter at den er oppnevnt. Som en
innledende del av arbeidet må nemnda i samarbeid med administrasjonen
skaffe seg en oversikt over hvilke verv som står på valg
7. Arbeidet fortsetter med å finne kandidater som anses godt egnet til å bekle
poster der valgperioden utløper. Valgnemnda skal fremme kandidater som
interesserer seg for lagets målsetting, strategi og arbeid
8. Valgnemnda skal se til at tillitsverv i Sildelaget gjenspeiler medlemsmassen
mht.
• fartøygruppetilhørighet
• geografi
• kompetanse også utover det fiskerifaglige
• alder
• kjønn
9. Enkelte verv har vært fordelt etter uskrevne regler. Valgnemnda skal ikke la
dette være styrende for sin innstilling
10. Innstillingen fra Valgnemnda skal ikke måtte inneholde noen begrunnelse, og
Valgnemndas medlemmer skal anse valgprosessen og tilhørende interne
diskusjoner som sensitive.
11. Valgnemnda kan i sitt arbeid foreta samtaler med mulige kandidater for å
skaffe seg en best mulig oversikt over den enkelte kandidats egnethet
12. Valgnemndas leder presenterer til sist innstillingen overfor Årsmøtet og valg
gjennomføres
Ringnotgruppen, ved Astrid Dale, leverte inn følgende endringsforslag til pkt. 9:
Ber om at
«Enkelte verv har vært fordelt etter uskrevne regler. Valgnemnda skal ikke la dette
være styrende for sin innstilling»
blir tatt bort fra Instruks for valgnemnda
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Astrid Dale
Helge Vikshåland leverte følgende endringsforslag til pkt. 2:
Endres til
«Gruppene/gruppemøtene foreslår medlemmer til Valgnemnda»
Helge Vikshåland
Årsmøtet vedtok gruppemøter.
Astrid Dales forslag ble votert over. Resultatet ble 26 for og 26 mot, og ordførers
dobbeltstemme gjorde at forslaget falt.
Styrets forslag inklusiv Helge Vikshålands forslag ble enstemmig vedtatt.
SAK 9

FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET

Øyvind Furnes orienterte.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik:
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
For kommende årsmøteperiode 2019/2020 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:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 10

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR NORGES SILDESALGSLAGS
HJELPEFOND 2018

Astrid Dale orienterte om fondets arbeid og refererte fra årsmelding og regnskap for
fondet i 2018.
Styret foreslår av Årsmøtet gjør følgende vedtak:
Årsmøtet tar årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2018 til
orientering.
Vedtak ble gjort enstemmig
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SAK 11

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REGULATIV

Jan Petter Børresen og ordfører refererte Lønnsnemndas innstilling slik:
INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2018
A.

HONORAR FOR PERIODEN

2018/2019

1. Styrets leder

208.000

2. Styrets nestleder

107.000

3. Styrets medlemmer - pr. medlem

69.000

4. Styrets medlemmer, valgt av ansatte

69.000

5. Årsmøtets ordfører

57.000

6. Årsmøtets varaordfører

14.000

7. Salgsutvalget - pr. medlem

57.000

8. Salgsutvalgets leder

73.000

9. Kontrollkomiteens leder

65.000

10. Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl.

45.000

11. Valgnemndas leder

30.000

12. Valgnemndas medlemmer

20.000

13. Ansattes observatør i styret

0

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.
12. Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på kr. 176.000,Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av
styreleder.
13. Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på kr. 141.000,Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av
nestleder.
Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr. 2.900,- for hvert forfall. Møtende
varamedlem honoreres med kr. 2.900,- 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.12.900,-.
B. HONORARER FOR ÅRSMØTET 2019
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Det foreslås gitt kr. 3.800,- til hver av årsmøtets sekretærer for arbeidet under dette
årsmøtet.
C. REGULATIV
Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i
perioden 2018/19:
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.
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. 3.500,- 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
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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. 760,- pr. møte.
For alle møter gis vanlig reise-, diett- og daggodtgjørelse som foran bestemt.
Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.
Bergen, 24. mai 2019
LØNNSNEMNDA
_________________________
Jan Petter Børresen (sign.)

__________________
Siv Madsen (sign.)

_________________________

__________________

Sverre Rabben (sign.)

Ståle Lønning (sign.)

Vedtak ble gjort i henhold til innstilling.
SAK 12

VALG

Arve Myklebust refererte valgnemndas innstilling:
INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I NORGES
SILDESALGSLAG 2019
a)

Valg av meklingsnemnd (for 3 år)

På valg:

Innstilles til valg:

Medlemmer
1.
Arne Riise
2.
Abraham Inge Troland
3.
Tore Hillersøy

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Ingmar Taranger
2. Aleksander Vedø
3. Ivar Gustad
4. Kurt Bjarne Nilsen
5. Steinar Langåker
6. Erlend Matre

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

b)

Valg av styremedlemmer Norges Sildesalgslags
Hjelpefond (for 3 år)
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På valg:
Innstilles til valg:
Medlemmer:
1.
Astrid Dale
2.
Jan Gunnarsen

Gjenvalg
Håkon Gullvik

Personlige varamedlemmer:
For 1. Geir Kenneth Eriksen
For 2. Johnny Jacobsen

Gjenvalg
Gjenvalg

c)

Valg av kontrollkomite (for 3 år)

På valg:

Innstilles til valg:

Medlemmer:
Finn M. Alvestad (leder)
Egil Sørheim
Håkon Gullvik (12 år)

Gjenvalg
Gjenvalg
Jonny Magne Sjo

Varamedlemmer i rekkefølge:
1.
Tor Haakon Vaage
2.
Johnny Magne Sjo
3.
Rune Lønning

Eilert Geir Kvalsvik
Arnfinn Arnøy
Terje Eriksen

d)

Valg av ordfører og varaordfører (for 3 år)

Ordfører:
Ivar Andreassen

Innstilles til valg:
Gjenvalg

Varaordfører:
Geir Stuve Rommetveit

Kjell Bjørnar Bakken

e)

Valg av Valgnemnd (for 3 år)

Minst 1 medlem skal være mannskapsmedlem
På valg:
1.
Petter Geir Smådal
2.
Arve Myklebust
3.
Anders Klovning
4.
Edvin Einebærholm

Innstilles til valg:
Gjenvalg
Tor Håkon Vaage
Gjenvalg
Gjenvalg

Personlige varamedlemmer:
For 1. Birger Dahl jr.
For 2. Per Arne Vean
For 3. Geir Kenneth Eriksen
For 4. Ivar Gustad

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
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f)

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

Ringnot
På valg:
1. Marius Ytterstad
2. Henning Veibust
3. Anders Remøy

Innstilles til valg:
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg
Eiere (for ett år):
1. Petter Geir Smådal
2. Gunhild Lie Skålevik
3. Birger Dahl jr
4. Solveig Strand
5. Ola Christian Olsen
6. Jørn Oddvar Majala

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg
Mannskap (for ett år):
1. Morten Holst
2. Arve Myklebust
3. Tor Håkon Vaage

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Trål
1. Kjell Svanes

Innstilles til valg:
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg
Eiere (for ett år):
1. Stig Arne Sævik
2. Ståle Lønning
3. Abraham Inge Troland

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg
Mannskap (for ett år):
1. Kenneth Dahl
2. Jan Ove Fylkesnes
3. Lars Erik Hopmark

Gjenvalg
Lars Erik Hopmark
Jan Ove Fylkesnes

Kyst
1. Jan-Erik Johnsen
2. Jan Gunnarsen

Innstilles til valg:
Gjenvalg
Geir Stuve Rommetveit

Varamedlemmer i rekkefølge på valg (for ett år):
1. Jan Petter Børresen – Mannskap
2. Albert Ferkingstad
3. Rolf Guttorm Kristoffersen
4. Olav Fredriksen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

17

g)

Valg av leder og nestleder til styret

På valg:
Jan-Erik Johnsen, nestleder
Jonny Garvik, styreleder

Innstilles til valg:
Jan-Erik Johnsen
Jonny Garvik

Valget gjelder for 1 år

Bodø, 24. mai 2019
VALGNEMNDA
_____________________

_______________________

Arve Myklebust (sign.)

Petter Geir Smådal (sign.)

_____________________

_______________________

Anders Klovning (sign.)

Edvin Einebærholm (sign.)

Valg ble gjennomført, punkt for punkt.
Alle valg ble gjort i henhold til innstilling med to endringer: Eilert Geir Kvalsvik og
Terje Eriksen som varamedlemmer til kontrollkomiteen.
Jonny Garvik takket for gjenvalget.
Protokollen ble godkjent.
Møtet ble hevet kl. 12.30
Bodø, 24. mai 2019
________________________

______________________

Stine Ytterstad (sign.)

Espen Nilsen (sign.)
_____________________
Ivar Andreassen (sign.)

Vedlegg: Ordførerens tale
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Ivar Andreassen, ordfører i Norges Sildesalgslag, holdt åpningstalen
på Årsmøte 2019. Medlemskap i Sildelaget er viktig, sa ordføreren.
Tale – årsmøte 2019

Årsmøteutsendinger, ærede gjester og øvrige møtedeltakere..

Da er det utrolig kjekt for meg å ønske dere velkommen til årsmøte i Norges
Sildesalgslag her i min egen hjemby, Bodø.

Bodø er også en stolt og tradisjonsrik fiskeby. Det var det gode, stabile fisket i
Saltstraumen som gjorde at Bodøs første bosetning der kom helt tilbake i
steinalderen. Så gikk årene og Bodø fikk bystatus 20 mai 1816, nettopp på grunn
av fiskeriene stabilitet og, ikke minst, fiskets viktighet for folkene bosatt her.

Bodø ble en kjøpstad for fisk fra Lofoten rundt 1816. Dette var for å ha en
handelsplass her oppe, nært fiskefeltene, og bryte monopolet Bergen hadde på
saltfisken. Men det var faktisk Sildefiske på 1860-tallet som virkelig satte i gang en
stor befolkningsvekst i Bodø. Derfor er det svært passende at Sildelaget nå i år har
lagt sitt årsmøte her. Byen har gjennom årene fått mange andre ben å stå på, men at
fiskeri fremdeles er viktig er det absolutt ingen tvil om.

Vanligvis så ligg båten min, Nordfisk, ved kai like over havna her og det hadde
selvsagt vært fint om den lå her nå til beskuelse for alle dere her i salen. Et mer
treffende bakteppe for et årsmøte finner man ikke. Men den er på verksted for litt
oppgradering og vedlikehold. Så gevinsten er da at rederiet mitt akkurat nå er ute og
skaper ringvirkninger og arbeid i samfunnet. Min ressursrente fra fisket jeg driver blir
spredd ut akkurat nå mens vi sitter her og snakker om fremtiden til fiskerinæringen.
Slik skal det også være og jeg er stolt over egen arbeidsplass og det den bidrar med
til samfunnet rundt. Og det skal dere alle være.

Når vi samles her til årsmøte benytter vi alltid anledningen til å hedre de som har gått
bort siden sist vi samles. En organisasjon som Norges Sildesalgslag har mange
medlemmer, redere, mannskaper og andre nære forbindelser, jeg ber om et minutt
stillhet for de som har gått bort i året som gikk. Tusen takk.
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Vi gjennomførte valg her i Sildelaget i fjor og det er en glede å se både nye og kjente
ansikter blant årsmøteutsendingen her i salen i dag. All ære til dere som har stått på
valg, gratulerer med tilliten dere har fått. Det er mer enn noensinne viktig å være
engasjert, aktiv og delta både her i Sildelaget og i fiskerinæringen for øvrig. I fjor i
min tale til årsmøtet sa jeg at mange av oss, ja egentlig alle, må sette handling bak
holdningene våre til Sildelaget og næringen. Og særskilt viktig er det for oss som nå
er tillitsvalgte. Det er, og skal være, et privilegium å sitte her i salen. Vi er
Sildelagets øverste organ og det er vi fiskere som eier denne organisasjonen. Det
må vi aldri glemme. For å drive fiskerinæringen og Sildelaget fremover kreves det
engasjement, det krever innlevelse og det krever innsats. Det er slik vi utvikler oss,
og det er slik vi passer på at vi ikke ødelegger det som virker, og det er slik vi ikke lar
andre komme inn å bestemme ting som det er viktig at vi bestemmer selv.
I fjor leverte hele 650 fartøyer fangster gjennom Sildelaget. Og mange av dere som
sitter her i dag, nye og gamle utsendinger, eiere og fiskere, driver eller jobber på
disse fartøyene. Det skal dere og være stolt over. Det er et stort bidrag som blir gitt
til samfunnet fra alle oss her og hele næringen. Dette må både politikere og
samfunnet få vite. Vi skal ikke bare slå oss på brystet for å vise hvor gode vi er og
hvor mye vi tjener, vi skal vise arbeidsplassene, samfunnsengasjementet,
teknologien, utviklingen og verdiene vi skaper og gir tilbake til samfunnet og AS
Norge.

Tema for Årsmeldingen som ligger fremfor dere handler i år om medlemskap. Å bli
med på laget. Dette er et begrep som omfavner mange ting. Det viktigste er dog
felleskapet med det å være medlem. Hva kan en oppnå, hva VIL en oppnå, hvordan
vokser man, hva skal man beskytte, hva skal man gi slipp på, og hva skal man
utvikle…. Dette er viktige spørsmål som vi alle må ta stilling til, for oss selv og våre
egne rederi, men og for fiskefelleskapet vi er en del av.

Derfor er det en glede å stå her, spesielt fremfor dere nye utsendinger som har stilt
til valg og som nå har tatt det ansvaret for i felleskap med alle oss andre å utforme
våre forventninger og forutsetninger og stille våre krav til utviklingen, både politisk og
næringsmessig, i norske pelagiske fiskerier.

Vi har også i året som har gått opplevd stort press på alle de lover, reguleringer og
organisasjoner som påvirker selskapene våre og måten vi driver fiskeri på. Noe kan
være hensiktsmessig og vi fiskere skal alltid være lydhør over den delen av
næringen som skal kjøpe fisken våre og få den ut i markedet. Men det er ikke alltid
det som kommer fra andre deler av næringen er bra for oss og det har vært en del
retorikk, også gjennom media, som forsterker en negativitet om næringen. Det bør
det bli en slutt på. Saklig diskusjon er bra men det som ER viktig at vi i næringen i
felleskap finner frem til de løsningene som gagner oss alle og mulighetene fremover.
Det er gjennom utvikling og felleskap vi skal driver dette videre.
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Alle vi pelagiske fiskere har vår omsetning gjennom Sildelaget. Et Sildelag, som sagt
tidligere, vi eier. Vi har fått en lov som allerede langt tilbake i tid gjorde oss til
likemenn ovenfor kjøperne. Nå er klagesangen at det er kjøperne som trenger
beskyttelse for grådigheten vi, etter deres mening, står for. Slike ideer må vi ikke la
slå rot, hverken i samfunnet eller i politiske sirkler.

Derfor må vi stå sammen, trampe i takt der det gjelder, utvikle oss, fornye oss, og
ikke minst BIDRA.

Og det er derfor vi er her disse to dagene, for å bidra sammen. Men ideene, de gode
diskusjonene om løsninger, skal ikke bare komme frem disse to dagene her, det skal
vi i tillitsmannsapparatet gjøre hele året, blant våre yrkesbrødre ombord, blant
lokalpolitikere, blant samfunnet, blant våre kjøpere og blant ansatte i Sildelaget.
Og det er ingen tvil om at politikk er viktig…og hvordan vi forholder oss til det som
fiskere. Sjømatnæringen er stor, verdifull og har mange interesser. Og da er det
viktig at politikerne som er valgt av oss til å styre dette har satt seg godt inn i
næringen og ikke minst av konsekvenser eventuelle forandringer i lovverket som
omfatter oss har. Fiskesalgslagsloven og deltagerloven er utrolig viktig. Vi vet det, så
da må vi gjennom Sildelaget, gjennom andre organisasjoner, gjennom lokalpolitikken
og helt opp i departementet vise med ord og handling hva vi mener skal stå seg i
disse lovene. Lovene er under press, det har vi alle fått med oss. Nå må vi sammen
sørge for at politikerne VET hva de gjør.

Når du omsetter fisken gjennom Sildelaget, men ikke er medlem, ja, da er du
forpliktet til å følge de omsetningsbestemmelsene som gjelder og handle utfra det.
Men når du er medlem i Sildelaget, da kan du, gjennom tillitmannsapparatet og valg,
være med på å påvirke det som Sildelaget gjør. Og medlemsmasse teller, de teller
politisk, det teller samfunnsmessig og det teller faktisk i den daglige driften, selv om
det kan virke usynlig. Så jeg vil oppfordre dere alle til å få flest mulig fiskere og fartøy
med som medlemmer her. Vi står som alle ellers i samfunnet sterkere sammen.

Det er i fiskeri, som i mange andre næringer, vanskelig å se de store linjene i
utviklingen. Jeg nevnte i innledningen at Bodø har hatt fiskeri siden steinalderen,
men vi har vel sett flere forandringer fra bystatusen i 1816 og frem til nå, enn fra
steinalderen og frem til 1816.

Verden er blitt en mindre plass på grunn av transport og mobilitet og absolutt en mer
kravstor markedsplass. Sånn er det blitt i Norge også. Det er derfor at felleskapet i
Sildelaget, som er vår markedsplass, blir omhandlet med den viktighet den har. Vi
fiskere har ord på oss for å være både sta, egenrådige og individualister. Det er og
gode egenskaper. Nå skal ikke jeg stå her og påstå at dette nødvendigvis er gode
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egenskaper i alle livets situasjoner, og der er vel noen av dere med ektefeller som
kan være enig med meg der. Men innen fiskeri er de viktige. Vi skal hente fisken, i all
slags farvann og all slag vær og vi skal skape de gode, teknologiske, trygge og
fremtidsrettede arbeidsplassene som fiskeriene gir. Da må vi fornye oss med nytenkning, grunnideer og individuell utvikling. Men for alt bakom, det politiske og
næringsmessige må vi altså stå sammen, dele på erfaring, tanker og ideer, gjennom
Sildelaget og andre organisasjoner som står bak det vi driver med og skal drive med
fremover.
Derfor er medlemskap viktig, og like viktige nå i gode tider som der er i dårlige. Det
var dårlige tider da vi startet Sildelaget, vi har selv utviklet oss, men de kan komme
igjen, ikke nødvendigvis med armod og klagesang, men av utvendig politisk press og
andre næringer som gjerne nå vil overta der vi nå har råderett.

Også internasjonalt skjer det ting som påvirker oss, Brexit er en sak der vi vil bli
involvert både med kvoteavtaler, sonetilgang, kvoteutveksling og handel. Her må vi
også gjennom tillitsmannsapparatet og Sildelaget holde oss informert og ta
utfordringer og gode beslutninger sammen. Mange av oss har kontakter inn blant
våre utenlandske yrkesbrødre, her må vi dele på informasjon. De har erfaringer med
andre nærings-modeller som ikke vi har, vi kan kanskje være med på å lære fra det
og påvirke hvordan fremtiden vår blir i lag siden vi deler store fiskebestander og
verdier.

Russland, sildemarkeder og handelsavtaler er også kritisk. Vi oppfordrer igjen i år
om at våre politikere jobber hardt og iherdig med å få på plass handelsavtaler som
sikrer tilgang til fisken vår. Det kan ikke gjentas for ofte at det er ute i
verdensmarkedene vi kan hente økte verdier, ikke ved at fiskerne og industrien
hakker på hverandre her hjemme. Fiskerne, gjennom Sildelaget, bidrar i 2019 med
et ekstraordinært tilskudd på 9 millioner kroner til markedsføring av pelagisk fisk etter
nedsettelsen av eksportavgiften for nettopp disse, for oss, viktige fiskeslagene som
sild, makrell, lodde og alle de andre. SEAFOOD FROM NORWAY vet vi klinger bra
og ikke minst, selger bra ute i verden. Vi fiskere VET at gode, betalingsdyktige
markeder der ute påvirker prisen vi får, og kan vi bidra eller må vi bidra med noe her,
ja, da skal vi i felleskap diskutere det. Det vi absolutt ikke vil er at
førstehåndsverdien skal gå ned på godt råstoff som bidrar til, direkte eller indirekte,
masse mat til masse folk ute i verden. Og ja, vi leverer fremdeles 9 millioner
fiskemåltider hver dag bare fra sild og makrell.
Jeg må også i år si noen ord om forskning. Vi fiskere vil, i utgangspunktet, at
forskerne skal være våre gode venner ute på fiskefeltene, at de skal komme med
gode, kontollbare kvoteråd som er sjekket og dobbeltsjekket, og som er resultat fra
sikre tokt og kildemateriell. Og at vi fiskere kan få bidra der vi kan. Men det fortoner
seg ikke alltid slik. Svingningene blir store, usikkerheten likedan.

Vi er alle avhengige av stabile rammer og av et fiske av alle bestander som er best
mulig. Er det mer forskning som må til, så må vi få til det. Er det penger det står på
så må myndighetene stå frem når det gjelder disse superviktige bestandene. Vi må,
fortest mulig, få frem forskning vi alle stoler på og som ikke blir stadig utsatt for kritikk
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og ikke minst, store forandringer. Nå skal vi senere i årsmøtet høre fra Sintef. Selv
om Sintef i fremtiden hverken skal eller vil konkurrere med vår offisielle havforskning,
må disse miljøene, sammen med fiskere og myndigheter, samarbeide om å få
pålitelige resultater og stabile rammevilkår. Forskning skal sjølsagt være etterrettelig
og følge lange linjer, men teknologi, natur og klima er kanskje bare noen av
årsakene at ting forandres seg og det må vi ta hensyn til. Vi fiskere er som sagt
egenrådige og sta, men vi driver også selskaper som og er avhengig av disse
rammevilkårene. Så jeg vil på nytt oppfordre alle her til å ta dette opp der dere kan
påvirke. En næring som skal vokse inn i evigheten og være en av Norges bærende
når det gjelder sysselsetting og samfunnsansvar må være topp-prioritert.

Om ikke lenge legger noen av oss ut på Nordsjøsilda. Det foregår et makrellfisket for
kyst og noen andre fiskerier. Makrellstørja er tilbake med større kvote år for år, lodda
var fraværende i år, i alle fall på kvotenivå og i hvitfisk har det gått over all forventing.
Og det er bare en liten del av bildet

Vi som sitter her representerer en variert flåte. Vi har alle våre interesser og egne
mål, men her i salen, som tillitsvalgte og som medlemmer i Sildelaget skal vi passe
på at alle får sin rettmessige del og at regelverket er likt for alle. Vi skal ha store
diskusjoner og vi kan være uenige. Men det vi MÅ være er forhandlingsvillige og
forhandlingsdyktige. Vi skal stå i dette sammen. Mange her vet etterhvert at mitt
favoritt utrykk er at mange føtter er mest effektive når de tramper i takt. Og det må
vi, selv om vi til ulike tider har støvler, sandaler, pensko eller forskjellige
organisasjons-sko på.

Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktører som vi har med å
gjøre for et utmerket samarbeid i 2018. Jeg vil rette en stor takk til styret, de ansatte
og administrasjonen i Sildelaget som prøver å holde oss samlet. La oss gjøre den
jobben litt enklere for de, folkens.

Da ønsker jeg alle her et godt og fruktbart møte med gode debatter og gode
samtaler.

Med disse ord vil jeg erklære det 7. ordinære årsmøte i Norges Sildesalgslag SA ,
og det 92. siden salgslaget ble grunnlagt, for åpnet.

Takk for oppmerksomheten.
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