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P R O T O K O L L 

 
fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 5. og 6. mai 2022 på hotell Radisson Blu 
Royal Hotel i Bergen. Musikalsk innslag av Endre Nordvik. Møtet ble åpnet 5. mai 
2022 klokken 0900 av ordfører Ivar Andreassen, som ledet møtet. 
  
SAK 1  ÅPNING 
 
Ordfører holdt sin tale som følger vedlagt protokollen.  Ordfører i Bergen Rune 
Bakervik, hilste årsmøtet. 
 
SAK 2  KONSTITUERING 
 

a) Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader 
 

b) Navneopprop 
 
Navneopprop ble foretatt. 
 
Vedtak: Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn, ansatte og gjester 

protokolleres: 
 
Møtende utsendinger: 

    
2  Jardar Majala  HAVØYSUND  1 

Utsending  Geir Lundberg  GRATANGEN  2 

Utsending  Ivar Andreassen  BODØ  3 

Utsending  Stine Ytterstad  LØDINGEN  4 

Utsending  Even Bowitz  EVENSKJER  5 

4  Johnny Roger Jakobsen  BODØ  6 

Utsending  Audhild Hepsø  STEINSDALEN  7 

Utsending  Knut Arne Vik  ØRSTA  10 

Utsending  Petter Geir Smådal  LEINØY  11 

1  Gunnar Longva  ÅLESUND  8 

3  Terje Teige  ULSTEINVIK  12 

4  Eva Toril Strand  Averøy  9 

Utsending  Siv Madsen  FLORØ  13 

Utsending  Arne Ringstad  TJØRVÅG  14 

Utsending  Arve Myklebust  LEINØY  15 

2  Harald Muren  Nerlandsøy  16 

5  Haakon Pettersen  EGERSUND  17 
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Utsending  Christian Halstensen  BEKKJARVIK  19 

Utsending  Lars Johan Melingen  TORANGSVÅG  20 

Utsending  Lars Magne Eidesvik  BØMLO  21 

Utsending  Per William Lie  KOLLTVEIT  23 

Utsending  Trond Østervold  TORANGSVÅG  24 

1  Kristian Sandtorv  HJELLESTAD  18 

3  Asle Halstensen  BEKKJARVIK  22 

Utsending  Torbjørn Vea  VEDAVÅGEN  25 

Utsending  Ingmar Taranger  TORANGSVÅG  26 

Utsending  Ole Anker Hevrøy  BEKKJARVIK  27 

Utsending  Sverre Rabben  BEKKJARVIK  28 

1  Stein Magnar Melingen  TORANGSVÅG  29 

Utsending  Edvin Einebærholm  HERØY  30 

Utsending  Håkon Gullvik  SORTLAND  32 

Utsending  Sten Angelsen  LEKNES  36 

Utsending  Tommy Dammen  BODØ  37 

1  Sigvald Berntsen  FJORDGARD  31 

3  Egil Andreas Buschmann  DIGERMULEN  34 

4  Stig Atle Sivertsen  LANDEGODE  33 

6  Morten Ingebrigtsen  AKKARFJORD  35 

Utsending  Arnfinn Arnøy  KOLVEREID  38 

Utsending  Espen Nilsen  DYRVIK  39 

Utsending  Jan Arve Heggøy  HOLMEDAL  41 

Utsending  Lars Helge Saltskår  ALVERSUND  42 

3  Gunnar Stokke  Ulsteinvik  44 

5  Stener Andrè Hepsø  STEINSDALEN  40 

6  Erik Gåsvær  HARDBAKKE  43 

Utsending  Albert Ferkingstad  STOL  45 

Utsending  Arild Sekkingstad  BEKKJARVIK  46 

Utsending  Dag Jone Tollevik  HAUGESUND  47 

Utsending  Geir Stuve Rommetveit  SAGVÅG  48 

7  Johnny Magne Sjo  HALSNØY KL  50 

Utsending  Aleksander Vedø  VEAVÅGEN  52 

Utsending  Anders Klovning  UTSIRA  53 

Utsending  Bjarte Nordtun  BREMNES  54 

Utsending  Helge Olav Vikshåland  VEAVÅGEN  56 

Utsending  Ståle Lønning  BØMLO  57 

2  Terje Eriksen  SKUDENESHAVN  55 

Utsending  Kjell Sivertsen  BØMLO  58 

Utsending  Steinar Langåker  STOL  60 

3  Jarle Prestbø  BOKN  59 
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Som setteutsendinger for Kyst region Sør Norge ble Tommy Sjo og Johannes 
Røttingen nominert, og godkjent, som erstattere for Henning Olaf Iversen og Roar 
Benjaminson. 
 
Innkalte tillitsvalgte, ansatte m.m.: 
 
MØTENDE TILLITSVALGTE/ANSATTE   
Styret:  
Bakken, Kjell Bjørnar - styrets nestleder  
Eidesvik, Celius – vara for Sævik, Stig Arne  
Eikesdal, Bente – ansattvalgt representant  
Holst, Morten – vara for Remøy, Anders  
Hovden, Rune  
Lokøy, Jonny  
Meløysund, Einar Helge  
Stenevik, Lars Ove, styreleder  
Svanes, Kjell  
Veibust, Henning  
Wastian, Georg – ansattvalgt observatør  
Waage, Bjørn Sørli  
Ytterstad, Marius  
  
Salgsutvalget:    
Lønning, Rune  
Troland, Mons Eivind  
  
Kontrollkomité:  
Alvestad, Finn M. - leder   
Sjo, Johnny Magne – MØTER OGSÅ SOM UTSENDING  
Sørheim, Egil  
  
Valgkomité:  
Vaage, Tor Håkon  
  
Meklingsnemnd:  
Arne Riise  
  
Revisor:   
Rasmussen, Tom   
  
Statens kontrollør:  
Thowsen, Ida Pollan  
  
Ansatte:  
Bjånesøy, Roar – leder kommunikasjon og strategi  
Blindheimsvik, Mette – leder regnskap og økonomi  
Eilertsen, Ståle – seniorrådgiver salg  
Furnes, Øyvind – økonomidirektør  
Garvik, Kenneth – salgsleder – gruppesekretær kyst  
Granberg, Bjørg – seniorrådgiver IT – gruppesekretær trål  
Hatland, Tony – leder kontroll  
Langhelle, Greta – leder faktura-/avregning  
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Møgster, Knut Halvor – salgsleder  
Oen, Roald – seniorrådgiver – gruppesekretær ringnot  
Oma, Paul M. – adm.dir  
Osnes, Venke - Leder HR og administrasjon  
Torgnes, Knut – salgsdir.  
Wiborg, Rune – IT-leder  
  
 

MØTENDE GJESTER 
 
Bergen kommune   100 Ordfører Rune Bakervik    
 
Innledere    101 Bjørnar Skjæran - Fiskeri- og havminister
     107 Otto Gregussen 

108 Helene Kristoffersen – Sjømatbedriftene 
     109 Nils Gunnar Kvamstø – HI 
     110 Geir Huse – HI 
      
Nærings- og fiskeridept.  102 Yngvild Vollen Steiro 

103 Rune Dragset 
104 Kristina S. Hansen 
105 Bjørn Tore Erdal  
106 Hanne Skodje 
148 Lena Brungot 
 Vidar Ulriksen 

     
Fiskeridirektoratet   112 Frank Bakke-Jensen 
     113 Trond Ottemo 

114 Alejandro Maldonado 
 
Mattilsynet:    111 Marit Fallebø 
 
Kystvakten:    115 Jonny Høgset 
 
Norges Fiskarlag:   116 Kåre Heggebø 

117 Synnøve Liabø 
Båteierseksjonen   118 Heidi Merethe Rånes 
Mannskapsseksjonen   119 Vidar Borgen 
      
Fiskebåt:    120 Jonny Berfjord 
     121 Audun Maråk 

122 Nina Rasmussen 
     
Pelagisk Forening:   124 Mariann Frantsen 

125 Ask Økland 
126 Mia Høgi 

     
 Fiskarlaget Vest:   128 Britt Sæle Instebø 

129 Eirin Espeland 
147 Daniel Stenevik 

 
Norges Råfisklag:   123 Svein Ove Haugland 
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Norges Sjømatråd:   130 Martin Skaug 
 
Norsk Sjømannsforbund:  131 Helge Morten Steffenakk 
      
DnB:     132 Iselin Solberg 
     133 Helge Ådne Lien 
     
Fiskeri- og havbruksnæringens  
Forskningsfond - FHF   135 Lars Lovund 
 
Andre gjester:   136 Tor Østervold 
     138 Magnus Ytterstad 
     139 Kåre Ludvigsen 
     140 Heine Møgster 
     141 Jan-Erik Johnsen 
 
Ungdomskandidater:  142 Torfinn Mandius Alvestad 
     143 Kevin Jakobsen 
     144 Pia Glesnes 
     145 Trym Uteng Berntsen 
     146 Helga Østervold  
      
Medlemmer:    150 Ståle A. Vedvik 
     151 Kurt Leine 
     152 Eirin Roaldsen 
     153 Marit Hamre 
     154 Tor Madsen 
     155 Kjartan Ervik 
     156 Trond Kolbjørnsen 
     157 Tor Andreas Drivenes 
     158 Ola Christian Olsen 
     159 Jakob Magnar Jakobsen 
     160 Jan Torvanger 
     161 Tore Torvanger 
     162 Kenneth Torvanger 
     163 Elling Røttingen 
     164 Johannes Røttingen 
     165 Kay Erik Stokke 
     166 Tommy Sjo 
     167 Morten Njåstad 
     168 Nina Iren Njåstad  
     169 William Rabben 

170 Nicolai Hamre 
       
 
Fiskeribladet     Nils Torsvik 
 

 

 



6 
 

 
Følgende permisjoner ble søkt og innvilget: 
 
Stine Ytterstad innvilget permisjon fra årsmøtets andre dag. 
Terje Eriksen innvilget permisjon fra 0800 årsmøtets andre dag. 
Anders Klovning innvilget permisjon fra årsmøtets andre dag. 
Sigvald Berntsen innvilget permisjon fra 1100 årsmøtets andre dag. 
Morten Holst innvilget permisjon fra 1230 årsmøtets andre dag. 
Geir Lundberg innvilget permisjon fra 1230 årsmøtets andre dag. 
Jardar Majala innvilget permisjon fra 1215 årsmøtets andre dag. 
Haakon Pettersen innvilget permisjon fra 1200 årsmøtets andre dag. 
Johnny Roger Jakobsen innvilget permisjon fra 1200 årsmøtets andre dag. 
Knut A Vik innvilget permisjon fra 1230 årsmøtets andre dag. 
Sten Angelsen innvilget permisjon fra 1245 årsmøtets andre dag. 
Håkon Gullvik innvilget permisjon fra 1230 årsmøtets andre dag. 
Espen Nilsen innvilget permisjon fra 1245 årsmøtets andre dag. 
 

c) Valg av settevaraordfører 
 

Vedtak: Stig Atle Sivertsen velges til settevaraordfører for årsmøtet i 2022 
 

d) Godkjenning av saksliste og program 
 

Vedtak: Saksliste og program godkjennes uten merknader og limes inn i 
protokollen:  
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 S A K S L I S T E  
SAK 1   Åpning   
  
SAK 2   Konstituering  
 

a) Godkjenning av innkalling  
b) Navneopprop  
c) Valg av settevaraordfører  
d) Godkjenning av saksliste og program  
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  

  
SAK 3   Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding 

for 2021  
  
SAK 4   Regjeringens fiskeripolitikk   

Innlegg ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran  
  

SAK 5   Administrasjonens orientering  
Innledning ved daglig leder Paul Oma  

  
SAK 6   Presentasjon av Sildelagets markedsplass  

Salgsdirektør Knut Torgnes  
  

Innledninger ved Otto Gregussen, Gregussen Fiskerirådgivning og 
Fagsjef fangstbasert industri Helene Kristoffersen, Sjømatbedriftene   

  
SAK 7   Vedtektsendringer  
  

1. Instruks for nominasjonskomiteer  
  
SAK 8   Pelagisk ressursforskning ved Havforskningsinstituttet  

Innledning ved adm dir Nils Gunnar Kvamstø og fagdir Geir Huse  
  

SAK 9   Fastsettelse av lagsavgift  
  
SAK 10   Instrukser  
 

1. Instruks for valgkomiteen 
  
2. Instruks for kontrollkomiteen  

  
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  
 



8 
 

P R O G R A M  
for årsmøtet i  

Norges Sildesalgslag 2022  
Torsdag 5. mai  
Kl. 09.00 – 10.00   Åpning   
 

Musikalsk innslag – Endre Nordvik  
Ordfører Ivar Andreassens tale  
En hilsen fra ordføreren i Bergen, Rune Bakervik  

  
Kl. 10.00 – 10.15   Konstituering   
  

Pause  
  
Kl. 10.30 – 11.00   Årsrapporten for 2021  
  
Kl. 11.00 – 12.00   Regjeringens fiskeripolitikk  

Innlegg ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran  
  
Kl. 12.00 – 13.00   Lunsj  
   
Kl. 13.00 – 13.30   Administrasjonens orientering  

Innledning ved daglig leder Paul Oma  
  
Kl. 13.30 – 14.45   Presentasjon av Sildelagets markedsplass  

Salgsdirektør Knut Torgnes  
  
Innledninger ved Otto Gregussen, Gregussen Fiskerirådgivning 
og Fagsjef fangstbasert industri Helene Kristoffersen, 
Sjømatbedriftene  
  
Pause  

  
Kl. 15.00 – 16.00   Vedtektsendringer – Presentasjon ved Lars Ove Stenevik  

Øvrige årsmøtesaker forts.  
  
Kl. 16.00 -     Gruppemøter  
  
Kl. 19.00     Festmiddag   
  
Fredag 6. mai  
Kl. 09.00 – 10.00   Pelagisk ressursforskning ved Havforskningsinstituttet  

Innledning ved adm dir Nils Gunnar Kvamstø og fagdir Geir 
Huse  
  

Kl. 10.00 – 11.00   Vedtektsendringer forts  
  
Kl. 11.00 – 12.00   Årsmøtesaker og valg  
  
Kl. 12.00 – 13.00   Lunsj  
Avslutning  
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e) Godkjenning av forretningsorden  

 
Vedtak: Forretningsorden godkjennes uten merknader og tas 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.  
  
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.  
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f) Valg av lønnsnemnd 

Vedtak: Til lønnsnemnda velges: 

1 Sten Angelsen 

2 Aleksander Vedø 

3 Siv Madsen 

4 Sverre Rabben 

Sten Angelsen 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 Ståle Eilertsen 
 

h) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen 
 

Vedtak: I tillegg til årsmøtets ordfører velges Eva Torill Strand og Bjarte Nordtun 
til å underskrive protokollen. 

 
i) Valg av redaksjonsnemnd 
 

Vedtak: Til redaksjonsnemnd velges: 
 

1 Arve Myklebust 
2 Stener Andre Hepsø 
3 Helge Vikshåland 
4 Christian Halstensen 
 
Christian Halstensen velges som redaksjonsnemndas leder 
Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær 

 
 
SAK 3  ÅRSRAPPORT, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING, 

KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES 
SILDESALGSLAG 2021 

 
Årsmøtets ordfører gikk gjennom årsmelding avsnitt for avsnitt. 
Sak 3 satt på pause kl 1053 for innlegg fra Bjørnar Skjæran i sak 4. 
 
 
SAK 4  REGJERINGENS FISKERIPOLITIKK 
 
Innledning ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
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«1: Årsmøtet tar innledningen til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til 
etterretning  
  
2: Årsmøtet er fornøyd med at Hurdalsplattformen sier at fiskesalgslagsloven, 
deltakerloven og havressursloven skal ligge fast og forbli viktige pillarer i norsk 
fiskeripolitikk. Videre peker årsmøtet på at verdiskapningen og den positive veksten i 
pelagisk fiskeri og i sjømatnæringen generelt skyldes stabile og forutsigbare 
rammevilkår.   
  
3: Utfallet av Brexit har hatt store konsekvenser for den pelagiske flåten når det 
gjelder soneadgang og kvoteavtaler. Både flåte og industri har lagt ned en stor 
innsats i å vise at Norge kan fiske sine kvoter i egne farvann, men årsmøtet forventer 
at regjeringen gjør sitt ytterste for å få på plass gode avtaler med Storbritannia og de 
andre kyststatene når det gjelder soneadgang og kvoteavtaler slik at 
forutsigbarheten blir større i tiden fremover.   
  
4: Regjeringen har lagt planer for mer utnyttelse av norske havområder for flere 
næringer, som for eksempel havvind. Årsmøtet ber om at regjeringen legger frem en 
omfattende arealplan for havområdene slik at gyte-, oppvekst- og fangstområder for 
våre viktige fiskeressurser blir beskyttet slik at fiskerinæringens fremtid som 
matleverandør kan fortsette. Årsmøtet legger til grunn at fiskerorganisasjonene i 
sterk grad blir involvert i arbeidet med utformingen av an slik arealplan.  
  
5: Bærekraftig forvaltning og optimal høsting av våre fiskeressurser er grunnlaget for 
verdiskapningen og lønnsomheten for både flåte og industri. Usikkerhet og 
svingninger i bestandsanslagene og kvotene svekker forutsigbarheten for alle. 
Årsmøte ber om at havforskningen gis tilstrekkelig ressurser for å kunne redusere 
usikkerheten i sin rådgivning og for å forbedre forskningsmodellene for optimal 
utnyttelse av alle våre fiskeressurser.  
  
6: Rapporten fra «bearbeidingsutvalget» peker på bedre markedsadgang av norsk 
fisk som et viktig punkt for å øke bearbeidingen av fisk her i Norge. Årsmøtet krever 
at sjømat, inkludert pelagisk fisk spesielt, gis større prioritet i norsk handelspolitikk. 
Tollbarrier og manglende handelsavtaler, spesielt der våre konkurrenter har bedre 
forutsetninger enn Norge, må høyere opp på regjeringen agenda.» 
 
Bjarte Nordtun fremmet følgende endringsforslag:  
Punkt 4: Skifte ordet «arealplan» til ordet «plan». 
Setning 2, punkt 4: «Plan for havområdene og økonomiske midler slik at gyte…..» 
 
Helge O Vikshåland fremmet tillegg: 
Punkt 4:  «Årsmøtet tar det som en selvfølge at føre var prinsippet også blir lagt til 
grunn for havvindutbyggingen i NØS.» 
 
Vedtak ble gjort i samsvar med styrets forslag og endringsforslag fra Bjarte Nordtun 
og Helge Vikshåland. 
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SAK 3  ÅRSRAPPORT, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING, 
KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES 
SILDESALGSLAG 2021…...Forts behandling 

 
Møtet ble hevet for lunsj 1200.  
Møtet ble satt etter lunsj kl 1300. 
 
Øyvind Furnes orienterte om regnskapet for 2021. 
Revisor gikk gjennom revisors beretning. 
Finn Alvestad gikk gjennom kontrollkomiteens melding 
 
Vedtak: Årsmøtet vedtar følgende enstemmig. 
 

«1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2021 som Norges 
Sildesalgslags regnskap for 2021.  Årets overskudd disponeres slik:  

  
Overført til annen egenkapital kr 22 590 000,-  

 
2. Årsmøtet tar konsernregnskapet 2021, årsrapport 2021 og revisors 
beretning 2021 til etterretning.  

  
3. Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2021 til etterretning.« 

 
  
SAK 5  ADMINISTRASJONENS ORIENTERING 
 
Paul M. Oma ga en innledning/orientering 
 
Vedtak: Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet til 

etterretning. 
 
 
SAK 6  PRESENTASJON AV SILDELAGETS MARKEDSPLASS 
 
Salgsdirektør Knut Torgnes ga en orientering. 
 
Innledninger ved Otto Gregussen, Gregussen Fiskerirådgivning og fagsjef 
fangstbasert industri Helene Kristoffersen, Sjømatbedriftene. 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
 
«Årsmøtet tar innledningene til Knut Torgnes, Helene Kristoffersen og Otto 
Gregussen til orientering.  
  
Årsmøtet holder fast ved at auksjon skal være den dominerende og foretrukne 
omsetningsform på Sildelagets markedsplass. Årsmøtet vil understrek at denne 
omsetningsformen bidrar til oppfyllelse av fiskesalgslagslovas formålsparagraf 
gjennom:  

 å gi flest mulig fiskeindustribedrifter mulighet til å sikre seg råvarer for 
sin produksjon  

 bidra til åpenhet om bruk av fisk som felles nasjonal eiendom  
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 bidrar til høyest verdiskaping. De industribedrifter som gjennom 
bearbeiding og eksport får best pris i markedet, vil være de som 
gjennom auksjonen sikrer seg råvarer til sin produksjon. 

 Bidrar til konkurranse om for salg og kjøp på like betingelser.  
  
Årsmøtet mener laget skal videreføre ordningen med åpning for å unnta fangster 
under ett vist kvantum fra auksjonsplikt.  
  
Årsmøtet mener laget skal være åpen for å akseptere leveringsavtaler i tilfeller hvor 
partene ønsker langsiktige kontrakter med fast pris og fast kvantum slik intensjonen 
alltid har vært for fangster til fiskemel og fiskeolje, og slik betingelsen for dette nå er 
avtalt med Sjømat Norge.  
  
Praksis med å godkjenne leveringsavtaler for fangster til konsum videreføres som 
nå, men dog etter de prinsipper som er nedfelt i årsmøtevedtaket fra 2021 om dette.  
  
Generelt har styret fullmakt til å iverksette og praktisere de omsetningsformer som 
de anser hensiktsmessige, etter høring med kjøpernes organisasjoner, innenfor de 
hovedprinsipper som er angitt i årsmøtets vedtak.»  
 
 
Avstemmingen på vedtak utsettes til etter at saken har blitt diskutert på 
gruppemøtene. 
 
Anders Klovning søkte om permisjon for 06.05.22. Ber om at Rune Lønning tar min 
plass. 
 
Anders Klovning /s 
 
Vedtak: Permisjon innvilges. Trål hele landet eiere godkjenner Rune Lønning 

som setterepresentant for fredag 06.05.22. 
 

SAK 7  VEDTEKTSENDRINGER 

Styrets leder, Lars Ove Stenevik, ga en orientering. 
 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR NORGES SILDESALGSLAG 

 

§ 1. FIRMA 

Foretakets navn er Norges Sildesalgslag SA. Laget er en salgsorganisasjon av 
fiskere med vekslende medlemstall, kapital og med begrenset ansvar organisert som 
et samvirkeforetak i henhold til lov av 29. juni 2007 nr. 81. 

 

§ 1. FIRMA. 
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Foretakets navn er Norges Sildesalgslag SA. Laget er en salgsorganisasjon av 
fiskere med vekslende medlemstall og kapital og med begrenset ansvar organisert 
som et samvirkeforetak. 

 

§ 2. FORMÅL 

Lagets formål er å organisere førstehåndsomsetningen av fisk som i henhold til lov 
eller forskrift faller inn under lagets ansvarsområder for å medvirke til:  

 en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av 
fiskeressurser,   

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

Laget skal bidra til at omsetningen skjer til markedsriktige priser og med gode 
betalingsvilkår.  

Virksomhet som laget driver, og som ikke er relatert til førstehåndsomsetningen, skal 
skje gjennom egne selskap.   

 

§ 2. FORMÅL. 

Lagets formål er ved organisert førstehåndsomsetning å søke å oppnå gode priser 
og gode betalingsvilkår for de fiskeslag (herunder bearbeidede produkter) som går 
inn under lagets lovbeskyttede omsetning.  Salgslaget kan også alene eller sammen 
med andre, engasjere seg i produkt- og markedsutvikling, produksjon, videresalg, 
eksport eller annen virksomhet når dette finnes tjenlig for å fremme lagets formål.  
Engasjement utover organisert førstehåndsomsetning skal i tilfelle skje gjennom 
egne selskaper. 

 

 

§ 3. INNTEKT OG ANSVAR 

Lagets primære inntekter skaffes til veie gjennom en avgift. Avgiftens størrelse 
fastsettes av årsmøtet. 

Utover avgiften er medlemmene ikke ansvarlig for lagets forpliktelser. 

 

§ 3. INNTEKT OG ANSVAR. 

Lagets inntekter skaffes til veie gjennom en avgift hvis størrelse fastsettes av 
årsmøtet, samt ved avkastning på investeringer og engasjement i andre selskaper. 

Utover avgiften er medlemsfartøyene ikke ansvarlig for lagets forpliktelser. 
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§ 4. KONTORER 

Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.   

 

§ 4. KONTORER. 

Lagets forretningskontor er i Bergen.  Andre faste kontorer fastsettes av årsmøtet 
etter forslag av styret.  Midlertidige kontorer (tillitsmannskontorer/ ordrekontorer) 
opprettes etter styrets bestemmelse. 

 

§ 5. OMSETNINGSPLIKT M.V. 

All fangst av fiskeslag, inkludert bearbeidede produkter, som omfattes av Lagets 
lovbeskyttelse, skal omsettes gjennom Laget eller med godkjenning av Laget.   

Alle som omsetter fangst gjennom Laget eller med godkjenning av Laget, skal 
overholde Lagets vedtekter, forretningsregler og bestemmelser gitt i medhold av 
disse. 

 

§ 5. OMSETNINGSPLIKT M.V. 

All fangst av fiskeslag (derunder bearbeidede produkter) som omfattes av lagets 
lovbeskyttelse, skal omsettes gjennom laget eller med godkjenning av laget.  
Medlemsfartøyene har plikt til å omsette all fangst av fiskeslag som omfattes av 
lagets omsetning gjennom laget eller med godkjenning av laget.    

 

Alle som omsetter fangst gjennom laget eller med godkjenning av laget, skal 
overholde lagets vedtekter og forretningsregler, samt bestemmelser gitt i medhold av 
disse. 

 

§ 6.  MEDLEMSKAP 

6.1 Personer som er eiere av norske fartøy som deltar i fiske som omfattes av 
Lagets omsetning, eller personer som er mannskap og er helt eller delvis 
lønnet med andel i fangsten og/eller hyre på slikt fartøy, kan bli medlem i 
Laget. Administrativt ansatte i rederiene kan i tillegg være medlemmer blant 
mannskapene. Medlemmenes rettigheter og plikter er knyttet til hvert enkelt 
fartøy og gjelder bare så langt fartøyet deltar i fiske som omfattes av Lagets 
omsetning. 

6.2 Laget fører medlemsregister. Det er fartøyeiers ansvar å tegne medlemskap 
for både eiere og mannskap, herunder også administrativt ansatte. Den 
enkelte fisker eller mannskap kan også tegne medlemskap i Laget.  

6.3 Utmeldelse av Laget gjøres gjeldende 3 måneder etter at Laget har mottatt 
skriftlig utmeldelse.  
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6.4 Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet medlemmet eier/arbeider på   
ikke har omsatt fangst gjennom Laget eller med godkjenning av Laget de to 
siste årene, regnet fra 30. september, av størrelse på minimum 1 G i ett av de 
to siste årene (G = grunnbeløpet i folketrygden).  

6.5 Utmeldelse av laget eller opphør av medlemskap gir ikke rett til utbetaling av 
noen del av lagets midler. 

 

§ 6.  MEDLEMSKAP 

6.1 Som medlemmer i laget kan opptas enhver person eller sammenslutning 
(reder/rederi) som er direkte eier av norske fartøy som deltar i fiske som 
omfattes av lagets omsetning eller person som er mannskap og er helt eller 
delvis lønnet med andel i fangsten og/eller hyre på slikt fartøy.  Medlemmenes 
rettigheter og plikter er knyttet til hvert enkelt fartøy (medlemsfartøyet), og 
gjelder bare så langt medlemsfartøyet deltar i fiske som omfattes av lagets 
omsetning. 

6.2 Laget fører medlemsregister. Det påligger medlemsfartøyet å melde til laget 
hvem som er tilknyttet fartøyet og som tegner medlemskap i laget. 
Medlemsfartøyet innestår for at opplysningene om navn/foretaksnavn, 
fødselsdato eller organisasjonsdato og adresse er korrekte. Medlemmet 
regnes som innmeldt fra det tidspunkt medlemskapet er innført i 
medlemsregisteret. 

 

6.3 Utmeldelse av laget gjøres gjeldende 3 måneder etter at skriftlig utmeldelse er 
mottatt fra medlemsfartøyet. 

En utmeldelse kan ikke kalles tilbake etter 2 måneder fra skriftlig utmeldelse 
er mottatt av laget. 

Et utmeldt medlemsfartøy kan ikke opptas som medlem i laget igjen før 1 år 
etter at utmeldelsen er gjort gjeldende. 

 

6.4 Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet ikke har omsatt fangst 
gjennom laget eller med godkjenning av laget i ett av de to siste år, regnet fra 
30. september, av størrelse 1 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). For 
personlige medlemmer opphører medlemskapet 3 mnd etter at vedkommende 
ikke lenger har tilknytning til et fartøy som fyller vilkårene for å være medlems-
fartøy i laget eller som har meldt seg ut. Det påhviler rederiet for 
medlemsfartøyet å gi melding til laget straks nevnte grunnlag for opphør har 
inntrådt.  

6.5 Utmeldelse av laget eller opphør av medlemskap gir ikke rett til utbetaling av 
noen del av lagets midler. 
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§ 7. VALGBARHET TIL TILLITSVERV 

7.1. Valgbar til tillitsverv i Laget er eiere av fartøy, mannskap på fartøy og 
administrativt ansatte i fiskebåtrederier som nevnt i § 6, forutsatt at 
vedkommende 

a. står oppført i medlemsregisteret, og 

  b. innenfor fiskeriene har sin hovedaktivitet innenfor den gruppe 

   vedkommende skal representere. 

7.2. Medlemmer er å anse som valgbare selv om de på grunn av helbred, 
tillitsverv i Laget, i andre av fiskernes organisasjoner eller andre politiske verv 
ikke fyller omsetningskravet, jfr. pkt. 6.4.  

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

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

7.4. Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv etter fylte 75 år.  Tillitsvalgte 
som fyller 75 år i valgperioden, tjenestegjør likevel til utløpet av valgperioden. 

7.5. Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer 
enn 8 år. Hvis et styremedlem blir valgt til styreleder kan vedkommende 
tjenestegjøre i styret maksimalt 12 år.  

 

§ 7. VALGBARHET TIL TILLITSVERV. 

7.1. Valgbar til tillitsverv i laget er eier, medeier og mannskap på medlemsfartøy 
som nevnt i § 6, forutsatt at vedkommende: 

 a. står oppført i medlemsregisteret, og 

 b. står i fiskermanntallet blad B, eller på annen måte har vesentlig 
interesse i fisket som omfattes av lagets omsetning, og 

 c. innenfor fiskeriene har sin hovedaktivitet innenfor den gruppe 
vedkommende skal representere. 

7.2. Eiere, medeiere og mannskap som nevnt foran er å anse som valgbare selv 
om de på grunn av helbred, tillitsverv i laget eller i andre av fiskernes 
organisasjoner ikke fyller omsetningskravet i pkt 7.1 a, jfr pkt 6.4.  

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

Styret eller den styret bemyndiger avgjør hvem som opprettholder sin 
valgbarhet etter pkt 7.2 
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7.3. Tillitsvalgte kan nekte å ta imot gjenvalg for like lang tid som de har fungert i 
tilsvarende tillitsverv. 

7.4. Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv etter fylte 75 år.  Tillitsvalgte 
som fyller 75 år i valgperioden, tjenestegjør likevel til utløpet av valgperioden. 

7.5. Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer 
enn 12 år. 

 

§ 8. LAGETS LEDELSE 

Laget ledes av et årsmøte, et styre og en daglig leder som ansettes av styret.  

 

§ 8. LAGETS LEDELSE. 

Laget ledes av et årsmøte, et styre, samt en administrerende direktør som ansettes 
av styret. Styret kan blant sine medlemmer oppnevne et arbeidsutvalg samt 
oppnevne salgsutvalg blant styremedlemmene og andre som er valgbare til 
tillitsverv, se § 7.  Styret kan delegere myndighet til utvalgene, men styret er 
ansvarlig for utvalgenes virksomhet.  Styret utpeker ledere og nestledere av 
utvalgene. 

 

§ 9. ÅRSMØTET 

9.1 Medlemmene representeres ved valgte utsendinger på årsmøtet. 

Årsmøtet består av 60 utsendinger.  

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik: 

 

Konsesjonspliktig ringnot 29  hvorav 10 mannskapsmedlemmer 

Varautsendinger  29 hvorav 10 mannskapsmedlemmer 

 

Trål      9 hvorav 3 mannskapsmedlemmer 

 Varautsendinger   10 hvorav 4 mannskapsmedlemmer 

 Kystfiskere            22 hvorav 6 mannskapsmedlemmer 

 Varautsendinger   22 hvorav 6 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 fartøy. 
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Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold til Valginstruksen (pkt. 9.6) 

9.3. Fordeling innenfor gruppene skal være følgende: 

9.3.1. Ringnot 

Valgregionene er som følger:  

 Sør-Norge – fra Svenskegrensen til og med Vestland 
 Midt-Norge – Møre og Romsdal og Trøndelag 
 Nord-Norge – Nordland, Troms og Finnmark 

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

9.3.2. Trål. 

  Hele landet utgjør en valgregion. 

9.3.3. Kystfiskere 

Valgregionene er som følger:  

 Sør-Norge – fra Svenskegrensen til og med tidligere Hordaland fylke 
 Midt-Norge – tidligere Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og 

Trøndelag 
 Nord-Norge – Nordland, Troms og Finnmark 

 

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

9.4. Valg 

  Alle valg gjennomføres som hovedregel digitalt i henhold til Valginstruks fastsatt 

   av styret. 

9.5. Dersom den valgte utsendingen og varautsendinger har fravær til årsmøtet, 
kan det bes om oppnevning av setteutsending til Årsmøtet, på følgende vilkår: 

1. Vedkommende må være valgbar i henhold til § 7.  
2. Det må foreligge en flertallsinnstilling fra utsendingene innenfor 

vedkommende fartøygruppe om oppnevning av navngitt setteutsending. 
 
Årsmøtet kan med vanlig flertall godkjenne en oppnevnt setteutsending til møtet 

dersom det foreligger saklig grunn for dette. 

9.6. Generelle bestemmelser: 

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

Utsendinger og varautsendinger velges for 4 år om gangen.  

Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn fra eierne i trålgruppen, så 
skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. Det samme gjelder 



20 
 

dersom det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike tilfeller skal det 
da kalles inn varamedlemmer fra eierne.  

Styret fastsetter nærmere instruks (Valginstruksen) for gjennomføring av valg. 
For at valg til årsmøtet skal kunne godkjennes må der være valgt inn minst 6 
kvinner som utsendinger til Årsmøtet. 

 

§ 9. ÅRSMØTET 

9.1 Medlemmene representeres ved valgte utsendinger på årsmøtet. 

Årsmøtet består av 60 utsendinger. For ringnotgruppen skal det velges 
varautsendinger i rekkefølge innen hvert valgdistrikt.  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 

  Varautsendinger 58 hvorav 20 mannskapsmedlemmer 

   

  Trål 

 (eksl. kolmuletrål)     9   hvorav 3 mannskapsmedlemmer 

 Varautsendinger  10 hvorav  4 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) 

 

9.3. Fordeling innenfor gruppene skal være følgende: 

9.3.1. Ringnot 

Fra hvert av valgdistriktene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag/Sør-
Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 
skal velges blant valgbare eiere/medeiere av fartøy 1 utsending, til sammen 8 
(faste) utsendinger, mens de øvrige 21 (variable) utsendinger skal fordeles 
blant medlemsfartøyenes valgdistrikt i forhold til antall medlemsfartøyer i hvert 
valgdistrikt. 

9.3.2. Trål. 
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 Samtlige  9 utsendinger skal fordeles i forhold til antall medlemsfartøyer innen 
valgdistrikter som fastsettes av styret. 

9.3.3. Kystfiskere. 

Utsendingene skal fordeles mellom 3 regioner. Region Nord-Norge består av 
medlemsfartøyer hjemmehørende i fylkene Finnmark, Troms og Nordland. 
Region Midt-Norge består av medlemsfartøyer hjemmehørende i Nord- og 
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Region Sør-Norge 
består medlemsfartøyer hjemmehørende i alle fylker fra og med Hordaland til 
Svenskegrensen. Antall utsendinger fra hver region fastsettes i forhold til 
antall medlemsfartøyer og mannskapsmedlemmer hjemmehørende i hver 
region vektet 50/50. 

9.4. Valg i gruppene ringnot og trål: 

9.4.1. Fartøyeiere. 

 Valg foretas særskilt for hver gruppe innenfor de aktuelle valgdistrikter.  
Stemme avgis i det valgdistrikt hvor medlemsfartøyet er registrert.  Hvert 
medlemsfartøy har 1 stemme.  Vedkommende som avgir stemme på vegne 
av medlemsfartøyet må være legitimert.  Det kan møtes med 1 fullmakt i 
tillegg til egen stemme. 

 Hvor det er få stemmeberettigede og de stemmeberettigede bor langt fra 
hverandre eller når særlige grunner tilsier det, kan styret bestemme at det 
skal gis adgang til skriftlig avstemming eller på annen måte fastsatt i instruks. 

 

9.4.2. Mannskapsutsendinger 

 Valg foretas særskilt for hver gruppe innen valgdistrikter som fastsettes 

 av styret.  

 Valg av utsendinger og varautsendinger 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). 

9.5. Valg av utsendinger fra kystgruppen:  
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9.5.1. Årsmøtets utsendinger fra kystgruppen nedsetter en nominasjonskomite for 
hver region på siste årsmøte før valget skal gjennomføres. 
Nominasjonskomiteene skal bestå av 3 medlemmer fra den enkelte region.  
Nominasjonskomiteene skal godkjennes av Årsmøtet før 
nominasjonsprosessene starter. 

9.5.2. Liste over nominerte legges ut til gjennomsyn i henhold til Valginstruksen (pkt 
9.7).  Eventuelle innsigelser må fremsettes innen 1 uke etter at listen er lagt ut 
for gjennomsyn. I motsatt fall kan laget se bort fra innsigelsene.  
 

1. Det skal nomineres minst 50% flere personer pr valgregion enn summen 
av utsendinger og varautsendinger. 
 

2. Når nominasjonene er klare legges listene ut på lagets nettside for 
stemming blant samtlige stemmeberettigede i kystgruppen i 
vedkommende region. Det skilles i denne sammenheng ikke mellom 
fartøyeiere og mannskapsmedlemmer. Det er tillatt å stemme på valgbare 
medlemmer som ikke er nominerte.   

 

9.6 Dersom den valgte utsendingen og utsendingens varautsendinger har gyldig 
fravær til årsmøtet, kan det bes om oppnevning av setteutsending til møtet, på 
følgende vilkår: 

1. Vedkommende må være valgbar i henhold til § 7.  
 

2. Det  må foreligge enstemmig innstilling fra utsendingene innenfor 
vedkommende fartøygruppe om oppnevning av navngitt setteutsending. 

 
  Årsmøtet kan med vanlig flertall godkjenne en oppnevnt setteutsending til 

møtet dersom det foreligger saklig grunn for dette. 

9.7. Generelle bestemmelser: 

 Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående utsendinger mellom 
redskapsgruppene tas opp til vurdering av årsmøtet. 

 Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år ad 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. 

Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn fra eierne i 
trålgruppen, så skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. Det 
samme gjelder dersom det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike 
tilfeller skal det da kalles inn varamedlemmer fra eierne. 

Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruksen”) for gjennomføring av 
valg, herunder for når valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte 
valgresultater mv.  
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9.8 De tidsmessige begrensinger for maksimal lengde for valgperiode for 
årsmøteutsendinger og varautsendinger som er nedfelt i § 9, pkt. 9.7, 2. 
avsnitt og lengste funksjonstid for tillitsverv som er nedfelt i § 7, pkt. 7.5 
gjelder ikke for tidsperioden regnet fra avholdelse av ordinært årsmøte for 
2021 og frem til avholdt valg i 2022 av utsendinger til årsmøte.   

 

§ 10. ÅRSMØTER. 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Saker som skal behandles 
på ordinære årsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før årsmøtet. 

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det 
skriftlig for å få tatt opp et klart angitt emne.  På ekstraordinære årsmøter behandles 
kun de saker som er nevnt i innkallingen. 

Årsmøtene sammenkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel. Under 
særlige omstendigheter kan årsmøtet innkalles med kortere varsel. 

Årsmøtet kan holdes på andre steder enn der Laget har forretningskontor. 

Innkallingen til ordinære årsmøter skal inneholde dagsorden for møtet, styrets 
beretning, årsregnskap og et saksfremlegg om de saker som skal behandles. Med 
innkallingen til ekstraordinære årsmøter skal følge et saksfremlegg for den eller de 
saker som skal behandles. 

 

Lagets daglige leder, styrets, eventuelle salgsutvalgs og kontrollkomiteens 
medlemmer deltar i årsmøtene med talerett. Årsmøteutsendinger som er valgt inn i 
kontrollkomitéen eller i eventuelle salgsutvalg har stemmerett.   

Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av utsendingene møter. Møter 
ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten 
av utsendingene møter. 

Årsmøtet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører. Ordfører og varaordfører 
velges for 4 år om gangen av og blant årsmøteutsendingene. Dersom ordfører og 
varaordfører er forhindret fra å stille åpnes årsmøtet av styreleder eller den styret har 
pekt ut.   

Årsmøtets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken 
ordfører eller varaordfører gjenvelges, ledes konstitueringen av årsmøtet av 
styreleder eller den styret har pekt ut. 

Ved like stemmetall har møteleder dobbeltstemme.  

Møtet velger 2 sekretærer. Det føres protokoll over forhandlingene som underskrives 
av møtelederen og 2 årsmøteutsendinger. Protokollen leses opp og vedtas før 
møtets slutt. 

 

§ 10. ÅRSMØTER. 
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Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.  Saker som skal 
behandles på ordinære årsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før 
årsmøtet. 

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det 
skriftlig for å få tatt opp et klart angitt emne.  På ekstraordinære årsmøter behandles 
kun de saker som er nevnt i innkallingen. 

Årsmøtene sammenkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel.  Under 
særlige omstendigheter kan årsmøtet innkalles med kortere varsel. 

Årsmøtet kan holdes på andre norske steder enn der laget har forretningskontor. 

Med innkallingen til ordinære årsmøter skal følge dagsorden for møtet, beretning, 
årsregnskap og en utredning om de saker som skal behandles.  Med innkallingen til 
ekstraordinære årsmøter skal følge en utredning om den eller de saker som skal 
behandles. 

Lagets adm. direktør, styrets, eventuelle salgsutvalgs og kontrollkomiteens 
medlemmer deltar i årsmøtene med forslags- og talerett, men uten stemmerett.  
Årsmøteutsendinger som er valgt inn i kontrollkomitéen eller i eventuelle salgsutvalg 
har stemmerett.   

 

Årmøtet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av utsendingene møter.  Møter 
ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten 
av utsendingene møter. 

Årsmøtet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører. Ordfører og varaordfører 
velges for 3 år ad gangen av og blant årsmøteutsendingene. Er ordfører og 
varaordfører forhindret fra å stille åpnes årsmøtet av styreleder eller den styret har 
pekt ut.    

Årsmøtets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken 
ordfører eller varaordfører gjenvelges, ledes konstitueringen av årsmøtet av 
styreleder eller den styret har pekt ut. 

Ved like stemmetall har møteleder dobbeltstemme.  

Møtet velger 2 sekretærer.  Over forhandlingene føres protokoll, som underskrives 
av møtelederen og 2 valgte årsmøteutsendinger.  Før møtets slutt oppleses 
protokollen. 

 

 

§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER. 

I ordinære årsmøter behandles: 

1. Konstituering og valg av sekretærer og 2 utsendinger som skal underskrive 
protokollen sammen med møteleder 
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2.  Godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder disponering av 
årsoverskudd eller dekning av underskudd 

3. Kontrollkomitéens melding. 

4. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.  

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer (for 2 år), samt leder og 
nestleder i styret (hvert år). 

6. Valg av årsmøtets ordfører og varaordfører (hvert 4. år). 

7. Valg av kontrollkomité med varamedlemmer (hvert 4. år), samt å fastsette 
instruksen for komitéen. 

8.  Valg av valgkomité – Leder og 3 medlemmer med 4 numeriske 
varamedlemmer (for 4 år). Ett medlem skal være mannskapsmedlem. 
Funksjonstid er frem til ny valgkomité er valgt. Årsmøtet fastsetter komitéens 
instruks. 

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

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

11. Bestemmelser angående revisjon. 

12. Fastsettelse av avgift til Laget.  

13. Andre saker som overensstemmende med vedtektene fremlegges av styret 
eller medlemmene, med minimum to ukers forutgående varsel. 

 

§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER. 

I ordinære årsmøter behandles: 

 1. Konstituering og valg av sekretærer og 2 utsendinger som skal underskrive 
protokollen sammen med møteleder. 

 2. Styrets beretning for siste år. 

 3. Revidert regnskap for siste år. 

 4. Kontrollkomitéens melding. 

 5. Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av underskudd. 

 6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.  

 7. Valg av styre med 2 personlige varamedlemmer (for 2 år), samt leder og 
nestleder i styret (hvert år). 
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8. Valg av årsmøtets ordfører og varaordfører (hvert 3. år). 

9. Valg av kontrollkomité med varamedlemmer (hvert 3. år). 

10.  Valg av valgnemnd - 4 medlemmer med personlige varamedlemmer (for 3 år). 
Minst 1 medlem skal være mannskapsmedlem. Når et nyvalgt årsmøte trer 
sammen, skal valget av ny valgnemnd foretas på slutten av dette første 
årsmøtet. Denne nye valgnemnda, vil da virke i de 3 påfølgende årsmøter. 
Det er ikke et krav at den/de som velges er utsendinger og/eller tilstede i 
salen. 

11. Valg av 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer til Norges 
Sildesalgslags Hjelpefond (hvert 3. år). 

12. Valg av meklingsnemnd, 3 medlemmer, samt 6 numeriske varamedlemmer 
(for 3 år). Ved bruk av varamedlemmer skal en tilstrebe å opprettholde 
gruppevis representasjon i meklingsnemden. Meklingsnemnda skal være 
fulltallig (4) for å være vedtaksfør. (Jfr § 19) 

13. Valg av nominasjonskomiteer (siste årsmøte før nytt valg på utsendinger skal 
holdes) 

14. Nødvendige bestemmelser angående revisjon. 

15. Fastsettelse av avgift til laget.  

16. Andre saker som overensstemmende med vedtektene fremlegges av styret 
eller medlemmene, samt saker som måtte bli skriftlig forelagt årsmøtet av 
Nærings- og Fiskeridepartementet med minimum to ukers forutgående varsel. 

 

§ 12. VALG AV STYRE. 

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer velges av årsmøtet og 1 
medlem velges av de ansatte i administrasjonen. De ansatte velger i tillegg en 
observatør til styret med to varamedlemmer. 

 

Ringnot 5 hvorav 1 mannskapsmedlem 

Trål  2 hvorav 1 mannskapsmedlem  

Kystfiskere 4 hvorav 1 mannskapsmedlem 

Ansatte 1 

 

Blant de fiskervalgte styremedlemmene skal begge kjønn være representert. 

Årsmøtet velger varamedlemmer for to år om gangen. De ansatte velger 
varamedlemmer for to år om gangen. 

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge for ringnot og trål og 
personlige varamedlemmer for kyst slik: 
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Ringnot (inkl kolmuletrål) 9 hvorav 3 mannskapsmedlemmer 

Trål (ekskl kolmuletrål) 6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer 

Kystfiskere   8 hvorav 2 mannskapsmedlemmer 

Ansatte   2 velges blant de ansatte 

 

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

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

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.  

 

De ansattes styremedlem og varamedlemmer til styret velges ved flertallsvalg direkte 
av og blant dem som er ansatt i Laget. Reglene for gjennomføring av valgene på 
ansattrepresentanter fastsettes etter drøftinger mellom Laget og de ansatte. 

Kontrollkomitéens leder og årsmøtets ordfører har møterett til styremøtene.  

Som en overgangsregel må valg på alle styremedlemmer med personlige 
varamedlemmer i kystgruppen gjennomføres i henhold til disse vedtekter første gang 
på årsmøtet i 2023. En av styremedlemmene skal være mannskapsmedlem og alle 
må derfor velges under ett. To av styremedlemmene velges for ett år og to for to år 
med sine respektive personlige varamedlemmer.  

 

§ 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 varamedlemmer for ett år ad gangen. 

 

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge slik : 

 



28 
 

Ringnot eiere (inkl kolmuletrål) 6 

Ringnot mannskap   3 

Trål (ekskl kolmuletrål)  6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer 

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. 

Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn fra eierne i trålgruppen, så 
skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. Det samme gjelder dersom 
det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike tilfeller skal det da kalles inn 
varamedlemmer fra eierne. 

 

§ 13. DE ANSATTES REPRESENTASJON. 

Forutsatt at laget har minst 30 ansatte og mer enn halvparten har krevd det, har de 
ansatte rett til å velge 1 medlem og 1 observatør til styret, hver med 2 personlige 
varamedlemmer.   

De ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret velges ved flertallsvalg direkte 
av og blant dem som er ansatt i laget. 

De ansattes representanter skal ha stemmerett i alle saker som ikke er unntatt.  
Unntatt er (1) saker hvor laget utøver myndighet på vegne av det offentlige med 
hjemmel i lov og (2) saker som direkte angår lagets formål. 

De ansatte skal uten hensyn til punkt 2 ha stemmerett i saker som angår 
økonomiske disposisjoner av betydelig omfang i forhold til lagets ressurser, herunder 
anskaffelse av teknisk utstyr og materialer til produksjon eller kontor, rasjonalisering 
og omlegging av driften, herunder driftsinnskrenkninger, arbeidsfordeling, opplegg 
og endring av arbeidsrutiner, effektiviseringstiltak o.l., personalsaker, herunder 
fastsetting av lønn, opplæring av ansatte, velferdssaker og saker som angår 
samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. 

Reglene for gjennomføring av valgene fastsettes etter drøftinger mellom laget og de 
ansatte. 
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§ 13. STYRETS OPPGAVER 

Styrets plikter: 

1. Å lede Laget overensstemmende med vedtektene og årsmøtets vedtak, og 
utferdige strategi, forretningsregler og eventuelle omsetningsbestemmelser. 

2. Å ansette daglig leder, bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide 
instruks for stillingen. 

3. Å oppnevne eventuelle underutvalg, herunder Arbeidsutvalg og Salgsutvalg, 
og fastsette instruks/mandat for disse. Styret har selv ansvar for utvalgenes 
virksomhet. 

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

5. Bestemme hvem som skal forplikte Laget, samt meddele prokura. 

6. Å bestemme tid og sted for neste ordinære årsmøte. 

7. For øvrig på beste måte å ivareta Lagets og medlemmenes interesser og 
arbeide for Lagets fremgang. 

 

Det føres protokoll fra styrets forhandlinger. 

For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid mer enn halvparten av styrets 
medlemmer/varamedlemmer være til stede.  I tilfelle av stemmelikhet gjør 
møteleders stemme utslaget.  

 

§ 14. STYRETS OPPGAVER. 

 

Styrets plikter: 

1. Å lede laget overensstemmende med vedtektene og årsmøtets vedtak samt 
utferdige forretningsregler og eventuelle omsetningsbestemmelser. 

2. Å ansette adm.direktør, bestemme hans lønnsvilkår og utarbeide instruks for 
ham. 

3. Å oppnevne eventuelt arbeidsutvalg og eventuelle salgsutvalg samt fastsette 
instruks for disse. 

4. Å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

5. Å bestemme hvem som skal forplikte laget, samt meddele prokura. 

6. Å bestemme tid og sted for neste ordinære årsmøte. 
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7. For øvrig på beste måte å ivareta lagets og medlemmenes interesser og 
arbeide for lagets fremgang. 

8. Styret kan delegere arbeidsoppgaver til særskilte utvalg, men har selv ansvar 
for utvalgenes virksomhet. 

 

Over styrets forhandlinger føres protokoll.  Styret kan utpeke to av sine medlemmer 
til å underskrive protokollen.  Utskrift av protokollen skal sendes samtlige deltakende 
styremedlemmer med frist for merknader.  

 

For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid mer enn halvparten av styrets 
stemmeberettigede medlemmer/varamedlemmer være tilstede.  I tilfelle av 
stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget. 

§ 15. OFFENTLIG KONTROLLØR. 

Nærings- og Fiskeridepartementet har adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør 
som skal lønnes av salgslaget.  Kontrollørens lønn fastsettes av departementet. 

 

§ 14. KONTROLLKOMITÉ 

Laget skal ha en kontrollkomite. 

Årsmøtet skal velge en kontrollkomité bestående av tre medlemmer med tre 
varamedlemmer i rekkefølge, og velger blant medlemmene komitéens leder. Det 
skal velges et medlem og varamedlem fra ringnot, trål og kyst. Medlemmene og 
varamedlemmene velges for fire år om gangen.  

 

§ 16. KONTROLLKOMITÉ. 

Årsmøtet velger en kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 3 
varamedlemmer i rekkefølge, og velger blant medlemmene komitéens leder og 
nestleder. Det skal velges 1 medlem eller varamedlem fra ringnot, trål og kystfiskere 
og 1 medlem eller varamedlem skal være mannskapsmedlem. Medlemmene og 
varamedlemmene velges for 3 år ad gangen. 

I forbindelse med valg til tillitsverv i laget fungerer komitéens medlemmer og 
varamedlemmer samlet som fullmaktsnemnd. 

 

§ 15. BRUK AV ÅRSOVERSKUDD M.V. 

Årsoverskudd tilføres som utgangspunkt Lagets egenkapital. 

Årsmøtet kan med simpelt flertall vedta etterbetaling til medlemmene så langt som 
dette ikke bryter med hensynet til styrking av Lagets egenkapital gjennom 
oppbygging av fond.  
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§ 17. BRUK AV ÅRSOVERSKUDD MV. 

Årsoverskudd skal i utgangspunktet tilføres lagets reservefond og et 
disposisjonsfond. 

 

Til reservefondet skal avsettes minst 10 % av netto-overskuddet inntil dette fond har 
nådd en størrelse på minst  kr 15.000.000,-.Synker fondet under det fastsatte 
minimumsbeløp, skal avsetningen fortsette inntil fondet har nådd minst den fastsatte 
minimumsstørrelse.   

Reservefondet kan bare nyttes til å dekke underskudd som følger av årsregnskapet 
eller et oppgjør foretatt i løpet av regnskapsåret som ikke kan dekkes på annen 
måte. 

Til disposisjonsfondet avsettes hvert år av årets overskudd et beløp som fastsettes 
av årsmøtet. 

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta etterbetaling til medlemmene så langt som dette 
ikke bryter med hensynet til styrking av lagets egenkapital gjennom oppbygging av 
fond. 

 

 

§ 16. BRUDD PÅ VEDTEKTENE 

Medlemmer som bryter Sildelagets vedtekter, handler illojalt eller på annen måte 
svikter eller opptrer i strid med Sildelagets formål, lover eller vedtak, kan av styret 
utelukkes som medlem.  

Styret kan i mindre graverende tilfelle vedta andre reaksjonsformer.  

Medlemmer kan forlange styrets avgjørelse fremlagt for årsmøtet. Kravet må vær 
fremsatt innen en måned etter at medlemmet er gjort kjent med styrets vedtak. Den 
som har anket en sak for årsmøtet, har rett til å redegjøre for sin sak i årsmøtet før 
det treffer sin avgjørelse. 

Ellers gjelder bestemmelsene i Fiskesalslagslova. 

 

 

 

§ 18. BRUDD PÅ VEDTEKTENE. 

Bryter noen av medlemsfartøyene lagets vedtekter, eller bestemmelser gitt i 
medhold av disse, kan styret ilegge medlemsfartøyet en bot.  For øvrig gjelder 
bestemmelsene i Fiskesalgslagslova.. 
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§ 17. ORDNING AV TVISTER 

Oppstår tvister mellom Laget og et medlem, skal forlik prøves ved en 
meklingsnemnd på fire medlemmer, hvorav årsmøtet velger tre medlemmer, mens 
nemndas leder oppnevnes av Fiskeridirektoratet. Om forlik ikke oppnås, står det 
partene fritt for å søke tvistene avgjort ved alminnelig rettergang. 

Ved bruk av varamedlemmer i meklingsnemnda skal det tilstrebes å opprettholde 
gruppevis representasjon. Meklingsnemnda skal være fulltallig (4) for å være 
vedtaksfør.  

 

§ 19. ORDNING AV TVISTER. 

Oppstår tvistigheter mellom laget og et medlemsfartøy, skal forlik prøves ved en 
meklingsnemnd på 4 medlemmer, hvorav årsmøtet velger 3 medlemmer, mens 
nemndas formann oppnevnes av Fiskeridirektøren.  Om forlik ikke oppnås, står det 
partene fritt for å søke tvistighetene avgjort ved alminnelig rettergang. 

Instruks for meklingsnemnda fastsettes av årsmøtet. 

 

§ 18. VEDTEKTSENDRINGER 

Endring av vedtektene foretas av årsmøtet.  Det skal stå i innkallingen til årsmøtet 
hva forslaget går ut på. 

Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. 

Ingen endringer 

 

§ 19. OPPLØSNING OG AVVIKLING 

Vedtak om Lagets oppløsning foretas av årsmøtet. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.  

Samtidig med vedtaket velges et styre til å gjennomføre avviklingen. 

Etter at Lagets forpliktelser er dekket skal gjenværende midler gå til allmennyttige 
formål, men slik at formål som tilgodeser norske fiskere og andre fiskerifaglige formål 
prioriteres. Avviklingsstyret beslutter hvilke formål som skal tilgodeses, på hvilken 
måte og med hvilke beløp.  Denne bestemmelse samt øvrige bestemmelser som blir 
fastsatt om disponering av Lagets formue ved oppløsning av Laget skal endelig 
godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

§ 21. OPPLØSNING OG AVVIKLING. 

Vedtak om lagets oppløsning foretas av årsmøtet.  Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. 

Samtidig med vedtaket velges et styre til å forestå avviklingen. 
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Etter at lagets forpliktelser er dekket skal gjenværende midler gå til allmennyttige 
formål, men slik at formål som tilgodeser norske fiskere og andre fiskerifaglige formål 
prioriteres. Avviklingsstyret beslutter hvilke formål som skal tilgodeses, på hvilken 
måte og med hvilke beløp. Anvendelsen av lagets formue må endelig godkjennes av 
Nærings- og Fiskeridepartementet. 

 

Ved dagens slutt ble dagens protokoll referert. 

Årsmøtets andre dag ble startet kl. 09.05 av årsmøtets ordfører. 

 
 
SAK 8 PELAGISK RESSURSFORSKNING VED HAVFORSKNINGS-

INSTITUTTET 
 
Innledning ved adm. dir. Nils Gunnar Kvamstø og fagdir. Geir Huse 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
 
«Årsmøtet tar innledningen fra Havforskningsinstituttet ved administrerende direktør 
Nils Gunnar Kvamstø og forskningsdirektør Geir Huse til orientering.  
  
Årsmøtet ber om at arbeidet med å redusere usikkerhet ved de pelagiske 
bestandsmodellene gis prioritet fremover. Dette for å få utviklet bedre 
bestandsmodeller for de viktigste pelagiske bestandene, og for å gi robuste årlige 
kvoteråd. På dette området forventes det at Havforskningsinstituttet og Norge, som 
er en av de store havnasjonene, er en viktig bidragsyter fremover.  
  
Med økt oppmerksomhet om havområdene og hvordan ressursene i havet nyttes, er 
det viktig at bestandsmodellene har legitimitet og tillitt, herunder at kvoterådene i 
størst mulig grad reflekterer den reelle bestandssituasjonen for den enkelte art. De 
årlige kvoterådene må ikke bli gitt på sviktende grunnlag, med de følger dette kan ha 
for bestandene selv og med de konsekvenser det kan ha for fiskerne/industrien. Det 
er også viktig at ressursuttaket optimaliseres for å maksimere det globale matfatet.   
  
Årsmøtet er kjent med at de årlige kvotene som fastsettes av de aktuelle landene på 
makrell, nvg-sild og kolmule i Nordøst-Atlanteren er betydelig høyere enn de rådene 
som foreslås av forskerne. Årsmøtet er også kjent med at partene gjennom de 
respektive kyststatsavtalene for 2022 har forpliktet seg til å adressere spørsmålet om 
andelsfordeling tidlig i 2022. Årsmøtet registrer imidlertid at det kun er avviklet et 
møte i denne sammenheng så langt (makrellmøte i London 14. og 15. mars). 
Årsmøtet anmoder på denne bakgrunn om at arbeidet med å få på plass 
andelsfordelinger for de respektive bestandene prioriteres og at Nærings- og 
fiskeridepartementet har fokus på dette fremover.   
  
Kvotefastsettelse og høsting som er miljøgodkjent er en viktig del av hverdagen for 
den pelagiske næringen. Kravene ventes ikke å minske i fremtiden. Det er derfor 
viktig å gjøre nødvendige bestrebelser for å sikre miljøgodkjente standarder for 
høsting herunder at forskernes årlige kvoteråd ikke overfiskes. Oppnås det enighet 
om andelsfordeling, kan på den ene side bestandene få utnyttet vekstpotensialet fra 
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naturens side bedre med økte årlige kvoteuttak som resultat, og på den annen side 
kan miljøgodkjenninger gi økte priser og økt verdiskaping for bestandene.  
  
Årsmøtet er kjent med at det er gjennomført gytetokt på lodde i Barentshavet fire år 
på rad nå. Årsmøtet ber derfor om at erfaringsmaterialet fra disse toktene nyttes for 
å utvikle og forbedre bestandsmodellen herunder den årlige bestandsrådgivningen 
på lodde i Barentshavet fremover.  
  
Norges Sildesalgslag har stilt til disposisjon inntil 4 mill. kroner til et eventuelt 
kartleggingstokt etter lodde i Jan Mayen sonen sommeren 2022. Årsmøtet gir sin 
fulle tilslutning til nevnte tokt, og har full tillit til at de aktuelle næringsorganisasjonene 
i samarbeid med Havforskningsinstituttet, myndighetene og Norges Sildesalgslag får 
på plass rammene for et kartleggingstokt.     
  
Årsmøtet viser også til at tiltak for å stabilisere de årlige kvotene mellom 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. Slike klausuler bidrar til at variasjonene i de årlige 
kvotene reduseres, og at usikkerhet knyttet til store endringer i kvoterådene 
reduseres. Dette tiltaket vil også bidra til å utjevne tilførslene til industrien og 
markedene mellom år, og vil dermed bidra til større stabilitet for hele verdikjeden. På 
kolmule og nvg-sild foreligger det pr dags dato slike arrangement, mens det på 
makrell og nordsjøsild ikke er slike arrangement (pga manglende 
forvaltningsplaner).   
  
Årsmøtet har merket seg at den internasjonale havforskningen kan stå ovenfor 
utfordringer med bakgrunn i den internasjonale uroen som er utløst av krigen i 
Ukraina. I denne sammenheng vil en understreke at arbeidet med å utvikle og 
forbedre bestandsmodellene/-rådgivningen ikke blir nedprioritert eller satt på vent i 
tiden fremover. Det samme gjelder på forvaltningsområdet.     
  
Årsmøtet vil avslutningsvis gi honnør til den gode dialogen og det gode samarbeidet 
som er både på tvers av de respektive næringsorganisasjonene og ikke minst 
mellom næringsorganisasjonene og myndighetene (Nærings- og 
fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet) vedrørende de 
årlige kvoteforhandlingene.» 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
  
SAK 6  PRESENTASJON AV SILDELAGETS MARKEDSPLASS.. forts. 
 
Christian Halstensen redaksjonsnemndas leder orienterte om slikt forslag til vedtak i  
SAK 6 fra Redaksjonsnemnda. 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
 
«Årsmøtet tar innledningene til Knut Torgnes, Helene Kristoffersen og Otto 
Gregussen til orientering.  
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Årsmøtet holder fast ved at auksjon skal være den dominerende og foretrukne 
omsetningsform på Sildelagets markedsplass. Årsmøtet vil understrek at denne 
omsetningsformen bidrar til oppfyllelse av fiskesalgslagslovas formålsparagraf 
gjennom:  

 å gi flest mulig fiskeindustribedrifter mulighet til å sikre seg råvarer for 
sin produksjon  

 bidra til åpenhet rundt spørsmål knyttet til beskatning og forvaltning av 
fiskeressursene som vår felles nasjonal eiendom  

 bidrar til høyest verdiskaping. De industribedrifter som gjennom 
bearbeiding og eksport får best pris i markedet, vil være de som 
gjennom auksjonen sikrer seg råvarer til sin produksjon. 

 Bidrar til konkurranse om for salg og kjøp på like betingelser.  
  
Årsmøtet mener laget skal videreføre ordningen med åpning for å unnta fangster 
under ett vist kvantum fra auksjonsplikt.  
  
Trål: 
Årsmøtet mener laget skal være åpen for å akseptere leveringsavtaler i tilfeller hvor 
partene ønsker langsiktige kontrakter med fast pris og fast kvantum slik intensjonen 
alltid har vært for fangster til fiskemel og fiskeolje, og slik betingelsen for dette nå er 
avtalt med Sjømat Norge 
 
Praksis med å godkjenne leveringsavtaler for fangster til konsum videreføres som 
nå, men dog etter de prinsipper som er nedfelt i årsmøtevedtaket fra 2021 om dette.  
  
Generelt har styret fullmakt til å iverksette og praktisere de omsetningsformer som 
de anser hensiktsmessige, etter høring med kjøpernes organisasjoner, innenfor de 
hovedprinsipper som er angitt i årsmøtets vedtak.  
 
Ringnot: 
Med hensyn til leveringsavtaler til fiskemel og -olje ønskes det at den gjeldende 
ordningen iverksatt med virkning fra 9. 2. 22 skal evalueres ifm. årsmøtet i 2023.»  
 
Styrets forslag med Redaksjonsnemndas endring til kulepunkt 2 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Trål sitt forslag falt mot ordførers dobbeltstemme. 
Ringnots endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 7  VEDTEKTSENDRINGER.. forts. 

Redaksjonsnemdas leder, Christian Halstensen, presenterte forslag til vedtak basert 
på innspill fra gruppemøtene. Etter orienteringen ønsket kystgruppen nye 
gruppemøter for å diskutere forslagene. Gruppemøtene tok til 11:30. 

Forslag fra redaksjonsnemd: 

1. Punkt 6.1: Fjerne «administrativt ansatte». Dette vil da også gjelde punktene 
6.2, 7.1 og 11.10. Forslaget vedtas enstemmig. 

2. Punkt 7.2: Ta inn fødselspermisjon som unntak i bestemmelsene om 
omsetningskrav for valgbarhet. Forslaget vedtas enstemmig. 
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3. Punkt 7.4: Endring av aldersgrense for valgbarhet til tillitsmannsverv fra 75 til 
70 år. Det vedtas å beholde 75 år med 29 mot 26 stemmer. 

4. Punkt 9.2: Antall varautsendinger for kystgruppen. Det vedtas enstemmig at 
det skal velges 22 varautsendinger for kystgruppen. 

5. Punkt 9.5: Erstatte ordet «vanlig» med «simpelt» i kontekst av flertall. 
Forslaget vedtas enstemmig. 

6. Punkt 9.6: Ordet kvinner endres til «av begge kjønn» i kontekst av 
representasjon på årsmøtet. Forslaget vedtas enstemmig. 

7. Punkt 10: Det foreslås at årsmøteutsendinger som er valgt inn i kontrollkomite 
eller salgsutvalg skal ha like rettigheter som øvrige utsendinger. Forslaget 
vedtas enstemmig. 

8. Punkt 12: Endring av tekst punkt 12 tredje siste avsnitt om at det er drøftinger 
mellom lagets administrasjon og ansatte. Forslaget vedtas enstemmig. 

Forslag fra Edvin Einebærholm: 

Ønske om å forkaste det nye punkt 7.5 og beholde det eksisterende (12 år). 
Forslaget frafalles når Trond Østervold fremmer sitt forslag og stemmes dermed ikke 
over. 

Forslag fra Trond Østervold: 

Punkt 7.5: Endre tekst «samme tillitsverv» med «styreverv». 

Legge til et punkt 7.6: Ingen kan være utsending i mere enn 12 år. 

Forslaget vedtas med 49 stemmer. 

Forslag fra Eva Torill Strand: 
 
Vedteksforhandlingene utsettes til neste årsmøte. 

Forslaget nedstemmes med 2 stemmer for forslaget. 

 
Vedtak: Følgende vedtekter ble enstemmig vedtatt (krav om 2/3 av stemmene): 
  
  
NYE VEDTEKTER FOR NORGES SILDESALGSLAG  
  
§ 1. FIRMA  
Foretakets navn er Norges Sildesalgslag SA. Laget er en salgsorganisasjon av 
fiskere med vekslende medlemstall, kapital og med begrenset ansvar organisert som 
et samvirkeforetak i henhold til lov av 29. juni 2007 nr. 81.  
  
§ 2. FORMÅL  
   
Lagets formål er å organisere førstehåndsomsetningen av fisk som i henhold til lov 
eller forskrift faller inn under lagets ansvarsområder for å medvirke til:   

 en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av 
fiskeressurser,    
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 legge til rette for gode rammer for førstehåndsomsetning og    
 ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.6.  Ingen kan være utsending i mere enn 12 år. 
  
  
§ 8. LAGETS LEDELSE 
 
Laget ledes av et årsmøte, et styre og en daglig leder som ansettes av styret.   
  
§ 9. ÅRSMØTET  
 
9.1   Medlemmene representeres ved valgte utsendinger på årsmøtet.  

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

Konsesjonspliktig ringnot   29  hvorav 10 mannskapsmedlemmer  
Varautsendinger     29   hvorav 10 mannskapsmedlemmer  

  
Trål       9   hvorav 3 mannskapsmedlemmer  
Varautsendinger   10   hvorav 4 mannskapsmedlemmer  
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Kystfiskere            22   hvorav fortrinnsvis 8 mannskapsmedlemmer  
Varautsendinger   22   hvorav fortrinnsvis 8 for mannskap 

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

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

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

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

9.3.2. Trål.  
Hele landet utgjør en valgregion.  

  
9.3.3. Kystfiskere. 

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

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

Trøndelag  
 Nord-Norge – Nordland, Troms og Finnmark  
  

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

  
9.4. Valg  

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

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

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

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

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

  
9.6.   Generelle bestemmelser:  
  



40 
 

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

  
Utsendinger og varautsendinger velges for 4 år om gangen.   

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

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

  
§ 10. ÅRSMØTER.  
 
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Saker som skal behandles 
på ordinære årsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før årsmøtet.  
  
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det 
skriftlig for å få tatt opp et klart angitt emne.  På ekstraordinære årsmøter behandles 
kun de saker som er nevnt i innkallingen.  
  
Årsmøtene sammenkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel. Under 
særlige omstendigheter kan årsmøtet innkalles med kortere varsel.  
  
Årsmøtet kan holdes på andre steder enn der Laget har forretningskontor.  
  
Innkallingen til ordinære årsmøter skal inneholde dagsorden for møtet, styrets 
beretning, årsregnskap og et saksfremlegg om de saker som skal behandles. Med 
innkallingen til ekstraordinære årsmøter skal følge et saksfremlegg for den eller de 
saker som skal behandles.  
  
Lagets daglige leder, styrets, eventuelle salgsutvalgs og kontrollkomiteens 
medlemmer deltar i årsmøtene med talerett. Årsmøteutsendinger som er valgt inn i 
kontrollkomitéen eller i eventuelle salgsutvalg har like rettigheter som de øvrige 
årsmøteutsendingene.   
  
Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av utsendingene møter. Møter 
ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten 
av utsendingene møter.  
  
Årsmøtet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører. Ordfører og varaordfører 
velges for 4 år om gangen av og blant årsmøteutsendingene. Dersom ordfører og 
varaordfører er forhindret fra å stille åpnes årsmøtet av styreleder eller den styret har 
pekt ut.    
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Årsmøtets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken 
ordfører eller varaordfører gjenvelges, ledes konstitueringen av årsmøtet av 
styreleder eller den styret har pekt ut.  
  
Ved like stemmetall har møteleder dobbeltstemme.   
  
Møtet velger 2 sekretærer. Det føres protokoll over forhandlingene som underskrives 
av møtelederen og 2 årsmøteutsendinger. Protokollen leses opp og vedtas før 
møtets slutt.  
 
§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER.  
 
I ordinære årsmøter behandles:  
1.   Konstituering og valg av sekretærer og 2 utsendinger som skal underskrive 

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

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

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

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

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

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

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

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

eller medlemmene, med minimum to ukers forutgående varsel.  
  
§ 12. VALG AV STYRE.  
 
Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer velges av årsmøtet og 1 
medlem velges av de ansatte i administrasjonen. De ansatte velger i tillegg en 
observatør til styret med to varamedlemmer.  
  
Ringnot   5 hvorav 1 mannskapsmedlem  
Trål     2 hvorav 1 mannskapsmedlem   
Kystfiskere   4 hvorav 1 mannskapsmedlem  
Ansatte   1  
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Blant de fiskervalgte styremedlemmene skal begge kjønn være representert.  
  
Årsmøtet velger varamedlemmer for to år om gangen. De ansatte velger 
varamedlemmer for to år om gangen.  
  
Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge for ringnot og trål og 
personlige varamedlemmer for kyst slik:  
  
Ringnot (inkl kolmuletrål)  9 hvorav 3 mannskapsmedlemmer  
Trål (ekskl kolmuletrål)  6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer  
Kystfiskere    8 hvorav 2 mannskapsmedlemmer  
Ansatte    2 velges blant de ansatte  
  
Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av 
årsmøtet.  
  
Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, ellers gjelder valgene for 2 år.    
  
Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.   
  
De ansattes styremedlem og varamedlemmer til styret velges ved flertallsvalg direkte 
av og blant dem som er ansatt i Laget. Reglene for gjennomføring av valgene på 
ansattrepresentanter fastsettes etter drøftinger mellom Lagets administrasjon og de 
ansatte.  
  
Kontrollkomitéens leder og årsmøtets ordfører har møterett til styremøtene.   
  
Som en overgangsregel må valg på alle styremedlemmer med personlige 
varamedlemmer i kystgruppen gjennomføres i henhold til disse vedtekter første gang 
på årsmøtet i 2023. En av styremedlemmene skal være mannskapsmedlem og alle 
må derfor velges under ett. To av styremedlemmene velges for ett år og to for to år 
med sine respektive personlige varamedlemmer.    
  
§ 13. STYRETS OPPGAVER  
 
Styrets plikter:  
1. Å lede Laget overensstemmende med vedtektene og årsmøtets vedtak, og 

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

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

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

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

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

arbeide for Lagets fremgang.  
  
Det føres protokoll fra styrets forhandlinger.  
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For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid mer enn halvparten av styrets 
medlemmer/varamedlemmer være til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør møteleders 
stemme utslaget.    
  
§ 14. KONTROLLKOMITÉ  
 
Laget skal ha en kontrollkomite.  
  
Årsmøtet skal velge en kontrollkomité bestående av tre medlemmer med tre 
varamedlemmer i rekkefølge, og velger blant medlemmene komitéens leder. Det 
skal velges et medlem og varamedlem fra ringnot, trål og kyst. Medlemmene og 
varamedlemmene velges for fire år om gangen.   
  
§ 15. BRUK AV ÅRSOVERSKUDD M.V.  
 
Årsoverskudd tilføres som utgangspunkt Lagets egenkapital.  
  
Årsmøtet kan med simpelt flertall vedta etterbetaling til medlemmene så langt som 
dette ikke bryter med hensynet til styrking av Lagets egenkapital gjennom 
oppbygging av fond.   
  
§ 16. BRUDD PÅ VEDTEKTENE  
 
Medlemmer som bryter Sildelagets vedtekter, handler illojalt eller på annen måte 
svikter eller opptrer i strid med Sildelagets formål, lover eller vedtak, kan av styret 
utelukkes som medlem.   
   
Styret kan i mindre graverende tilfelle vedta andre reaksjonsformer.   
   
Medlemmer kan forlange styrets avgjørelse fremlagt for årsmøtet. Kravet må vær 
fremsatt innen en måned etter at medlemmet er gjort kjent med styrets vedtak. Den 
som har anket en sak for årsmøtet, har rett til å redegjøre for sin sak i årsmøtet før 
det treffer sin avgjørelse.  

  
Ellers gjelder bestemmelsene i Fiskesalslagslova.  
  
  
  
§ 17. ORDNING AV TVISTER  
 
Oppstår tvister mellom Laget og et medlem, skal forlik prøves ved en 
meklingsnemnd på fire medlemmer, hvorav årsmøtet velger tre medlemmer, mens 
nemndas leder oppnevnes av Fiskeridirektoratet. Om forlik ikke oppnås, står det 
partene fritt for å søke tvistene avgjort ved alminnelig rettergang.  
  
Ved bruk av varamedlemmer i meklingsnemnda skal det tilstrebes å opprettholde 
gruppevis representasjon. Meklingsnemnda skal være fulltallig (4) for å være 
vedtaksfør.   
  
 
§ 18. VEDTEKTSENDRINGER  
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Endring av vedtektene foretas av årsmøtet.  Det skal stå i innkallingen til årsmøtet 
hva forslaget går ut på.  
  
Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.  
 
 
§ 19. OPPLØSNING OG AVVIKLING  
 
Vedtak om Lagets oppløsning foretas av årsmøtet. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.   
Samtidig med vedtaket velges et styre til å gjennomføre avviklingen.  
  
Etter at Lagets forpliktelser er dekket skal gjenværende midler gå til allmennyttige 
formål, men slik at formål som tilgodeser norske fiskere og andre fiskerifaglige formål 
prioriteres. Avviklingsstyret beslutter hvilke formål som skal tilgodeses, på hvilken 
måte og med hvilke beløp.  Denne bestemmelse samt øvrige bestemmelser som blir 
fastsatt om disponering av Lagets formue ved oppløsning av Laget skal endelig 
godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet.  
 
 
SAK 9  FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET 
 

Øyvind Furnes innledet i saken. 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
 

For kommende årsmøteperiode 2022/2023 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 0,55% på fisker.  

  
b)   For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift 

med 0,35% 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.  

  
De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. juli 2022.  

 
Årsmøtet vedtar styrets forslag enstemmig. 

  

SAK 7,1  INSTRUKS FOR NOMINASJONSKOMITEENE I NORGES 
SILDESALGSLAG  
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Orientering av Paul M Oma. Tekst i forslag fra styret ble endret i henhold til de nye 
vedtektene. Dette gjelder da fjerning av administrativ ansatte samt valg i 
kystgruppen. 
 
Vedtak:  Følgende instruks ble vedtatt med 1 stemme mot: 
 
«INSTRUKS FOR NOMINASJONSKOMITEENE I NORGES SILDESALGSLAG  
  
  
1.   I henhold til Lagets vedtekter §11.10 skal det nedsettes nominasjonskomiteer 

blant lagets medlemmer for å nominere kandidater til valg som utsendinger og 
varautsendinger til Lagets årsmøte.  

  
2.   Det skal velges nominasjonskomitéer slik :  

Ringnot – tre komitéer med en for region Nord-, en for region Midt- og en for 
region Sør-Norge, jfr vedtektenes § 9.3.1.  

  
Trål – en komité for hele landet, jfr vedtektenes § 9.3.2.  

  
Kyst – tre komitéer med en for region Nord-, en for region Midt- og en for 
region Sør-Norge, jfr vedtektenes § 9.3.3.  

  
3.   Komitéene skal nominere personer innenfor både eiere og gruppen 

mannskap. Det betyr en liste for eierne og en liste for gruppen mannskap.  
  
4.   Listene med oversikt over nominerte blant både fartøyeiere og gruppen 

mannskap legges ut til gjennomsyn en kort periode før valget tar til. Styret 
fastsetter tidsplan for valget, se «Instruks for føring av medlemsregister og 
valg».   

   
5.   Det skal nomineres minst 50% flere personer pr valgregion/gruppe enn 

summen av utsendinger og varautsendinger innenfor både eiere og gruppen 
for mannskap. For eksempel, skal det velges 3 utsendinger med 3 
varamedlemmer fra eierne i én region, og 2 mannskapsmedlemmer med to 
varamedlemmer fra samme region. Da skal det nomineres 9 personer fra 
eierne og 6 personer fra mannskapene – til sammen 15 personer fra denne 
regionen fordelt på adskilte valglister.  
  

6.   Det avholdes to valg innenfor hver region, i fartøygruppene ringnot og trål. Ett 
valg til utsendinger blant fartøyeierne og ett valg blant gruppen 
mannskapsmedlemmer.»  

  
  
Vedtatt av årsmøtet i Bergen, 06.05.2022  
 
SAK 10 INSTRUKSER 
 

1. Instruks for valgkomiteen 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
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1. Valgkomiteens første oppgave etter å ha blitt oppnevnt av Årsmøtet, er å 
konstituere seg med en leder, med mindre Årsmøtet allerede har oppnevnt 
leder.   
 

2. Valgkomiteen skal dernest på et fritt og selvstendig grunnlag finne kandidater 
til lagets styre og andre vedtektsfestede utvalg som ikke styret oppnevner 
medlemmer til. Gruppen/gruppemøtene skal hvert fjerde år når det er tid for 
nyvalg til nemnda, foreslå nye medlemmer til Valgkomiteen.  

   
3. Valgkomiteen er kun ansvarlig overfor Årsmøtet.   

 
4. Det er Årsmøtets oppgave å gjennomføre valg på grunnlag av Valgkomiteens 

innstilling.   
 

5. Valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent for gruppemøtene på Årsmøtet.   
 

6. Valgkomiteen skal begynne sitt arbeid straks etter at den er oppnevnt. Som 
en innledende del av arbeidet må komitéen 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. Valgkomiteen skal fremme kandidater som 
interesserer seg for lagets målsetting, strategi og arbeid.   
 
Valgkomiteen skal se til at tillitsvalgte i Sildelaget gjenspeiler medlemsmassen 
med hensyn til:   

 fartøygruppetilhørighet    
 geografi  
 kompetanse også utover det fiskerifaglige    
 alder    
 kjønn   

 
Valgkomiteen skal i tillegg ta spesielt hensyn til mangfold og likestilling i sin 
vurdering av kandidater.  
 

8. Enkelte verv har vært fordelt etter uskrevne regler. Valgkomiteen skal ikke la 
dette være styrende for sin innstilling. Organisasjonstilhørighet/ 
faglagstilhørighet skal heller ikke ha betydning ved valg til tillitsverv    
 

9. Innstillingen fra Valgkomiteen skal ikke måtte inneholde noen begrunnelse, og 
Valgkomiteens medlemmer skal anse valgprosessen og tilhørende interne 
diskusjoner som sensitive.   

 
10. Valgkomiteen kan i sitt arbeid foreta samtaler med mulige kandidater for å 

skaffe seg en best mulig oversikt over den enkelte kandidats egnethet   
 

11. Valgkomiteens leder presenterer til sist innstillingen overfor Årsmøtet og valg 
gjennomføres   

 
Godkjent av Årsmøte 06.05.2022 
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Årsmøtet vedtar styrets forslag enstemmig. 
 
 
SAK 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REISEREGULATIV 
 
Lønnsnemndas leder Sten Angelsen refererte fra lønnsnemdas innstilling. 

 
Vedtak:  Lønnsnemdas innstilling ble enstemmig vedtatt som følger: 
 

  
«INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2022  

  
  
A.    HONORAR FOR PERIODEN             2021/2022   2020/2021  

1. Styrets leder  229.000 208.000 
 2. Styrets nestleder  118.000 107.000 
3. Styrets medlemmer - pr. medlem  76.000 69.000 
4. Styrets medlemmer, valgt av ansatte  76.000 69.000 
5. Årsmøtets ordfører  63.000 57.000 
6. Årsmøtets varaordfører  15.400 14.000 
7. Salgsutvalget - pr. medlem  63.000 57.000 
8. Salgsutvalgets leder  80.000 73.000 
9. Kontrollkomiteens leder  72.000 65.000 

10. Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl.  50.000 45.000 
11. Valgnemndas leder  33.000 30.000 
12. Valgnemndas medlemmer  22.000 20.000 
13. Ansattes observatør i styret   0 0 

  
Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.  
  
14.   Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på   

kr. 194.000,- (i fjor kr 176.000,-). Dette for utførelse av plikter i Norges 
Sildesalgslags tjeneste i egenskap av styreleder.  

  
15.   Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på   

kr. 155.000,- (i fjor kr 141.000,-). Dette for utførelse av plikter i Norges 
Sildesalgslags tjeneste i egenskap av nestleder.  

  
Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 3.200,- (i fjor kr 2.900,-) for hvert 
forfall.  Møtende varamedlem honoreres med kr. 3.200,- (i fjor 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. 14.200,- (i fjor kr 12.900,-).  
  
B. REGULATIV  
  
Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i 
perioden 2021/22:   
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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. 3.900,- (i fjor 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 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. 1.000,- (i fjor kr. 760,-) pr. møte.  
  

 Digitale møter med planlagt og faktisk varighet mindre enn 3 timer, 
godtgjøres som telefonmøte.  
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 Digitale møter med planlagt eller faktisk varighet på 3 timer eller mer, 
godtgjøres med full dagsats.  

  
For alle møter gis vanlig reise-, diett- og daggodtgjørelse som foran bestemt.  
  
Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.»  
  
  

Bergen, 6. mai 2022  
  

LØNNSNEMNDA  
  
____________________           _____________________  

Sten Angelsen/s             Aleksander Vedø/s  
  
  
____________________           _____________________  

Siv Madsen/s               Sverre Rabben/s  
 
  

 
SAK 10 INSTRUKSER Forts….. 
 
2. Instruks for kontrollkomiteen 
 
Paul M Oma orienterte om saken. 
 
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 
 
 

1. Kontrollkomiteen skal:  
 

a. Føre tilsyn med salgslagets virksomhet og herunder påse at 
virksomheten foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte 
innenfor rammene av gjeldende lover og i samsvar med salgslagets 
vedtekter og forretningsregler, og vedtak og retningslinjer fra 
salgslagets årsmøte.  

 
b. Påse at styrets og salgsutvalgets retningslinjer og vedtak blir fulgt opp 

av salgslagets administrasjon.  
 

c. I samarbeid med revisor påse at salgslaget har betryggende 
administrative rutiner som sikrer en tilfredsstillende intern kontroll.  

 
d. Komiteen har ansvaret for kontroll av den praktiske tilrettelegging og 

gjennomføring av valg på utsendinger til årsmøtet, og skal avgi 
innstilling til årsmøtet om godkjenning av valg på nye utsendinger til 
årsmøtet.  

 
2. Kontrollkomiteen har rett til å kreve seg forelagt alle protokoller, 

korrespondanse, regnskaper og annet arkivmateriale som etter komiteens 
skjønn er nødvendig for at komiteen kan utføre en effektiv kontroll.   
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Salgslagets styre, lagets administrative ledelse og revisor er forpliktet til å 
sørge for at kontrollkomiteen får enhver opplysning som kontrollkomiteen 
mener er nødvendig for å kunne utføre sitt verv.  
 
Komiteens leder har adgang til å være til stede på lagets styremøter. Lederen 
kan også la seg representere med et annet medlem av Kontrollkomiteen.  
 

3. Kontrollkomiteen foretar sine undersøkelser så ofte den selv finner det 
påkrevet.  

 
Under utøvelsen av sitt verv kan komiteen la seg representere av ett eller 
flere medlemmer.  
 

4. Kontrollkomiteen deltar ikke i klagebehandling av klager etter 
forvaltningslovens bestemmelser, men kan be om å bli orientert i slike saker.  

 
Tilsvarende gjelder for saker som tas opp i lagets meklingsnemnd.  
 

5. Dersom kontrollkomiteen finner at det kan være grunn til å reise kritikk mot 
disposisjoner eller påpeke feil eller mangler i forbindelse med administrative 
rutiner, intern kontroll, og/eller styrets og administrasjonens virksomhet, skal 
komiteen ta dette opp med adm.dir. og/eller styrets leder og årsmøtets 
ordfører.  Dersom kontrollkomiteen finner det påkrevet, kan den også kreve at 
saken forelegges årsmøtet.  
  

6. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi egen innberetning til årsmøtet.  I denne 
skal komiteen redegjøre for komiteens arbeid siden sist avholdte årsmøte.  

 
Beretningen skal også inneholde komiteens uttalelse om årsoppgjøret og 
eventuell tilråding om resultatregnskap og balanse kan fastsettes og 
godkjennes som lagets regnskap. Komiteens beretning skal i god tid før 
årsmøtet forelegges for salgslagets styre før den tilstilles årsmøtet.  
  

7. Kontrollkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om revisjon etter vedtektenes § 
11.  
  

8. Med unntak av vervet som utsending til årsmøtet, kan ingen være medlem av 
kontrollkomiteen og samtidig inneha annet verv i salgslaget, lønnet eller 
ulønnet.  
 
Ved spørsmål om habilitet gjelder forvaltningslovens bestemmelser.  
 
Medlemmene av kontrollkomiteen har taushetsplikt om alt de som 
medlemmer av komiteen får kjennskap til gjennom sin virksomhet i komiteen.  
 
Inntrer forhold som gjør at et medlem ikke lenger er valgbar, trer 
vedkommende ut av komiteen.  Nytt medlem av komiteen velges på første 
årsmøte for resten av vedkommendes valgperiode.  
 

Vedtatt i årsmøtet 20. – 21. juni 1989 med endringer av 4. juni 1993, 9. juni 2011 
og 26. mai 2020.  

 
Årsmøtet vedtar styrets forslag enstemmig. 



51 
 

 
 
SAK 12 VALG   
 
Petter Geir Smådal refererte valgnemndas innstilling slik:   
 
 

INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN TIL ÅRSMØTET I NORGES 
SILDESALGSLAG 2022  
  
A)  VALG AV NOMINASJONSKOMITÉER  

  
1.  Nominasjonskomitéer Ringnot  
  
Region Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)  
  
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Jardar Majala      Navn: Even Bowitz  
  
Navn: Stine Ytterstad      Navn: Morten Holst  
  

Herav leder: Stine Ytterstad  
   
Region Midt-Norge – (Møre og Romsdal og Trøndelag)  
  
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Kjartan Ervik       Navn: Sigrun Rødseth  
  
Navn: Rita Sævik        Navn: Lars Erik Halvorsen  
  

Herav leder: Rita Sævik  
   
Region Sør-Norge (Fra og med Vestland til Svenskegrensen)   
  
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Asle Halstensen      Navn: Søgni Hamre Sekkingstad  
  
Navn: Torbjørn Vea       Navn: Ole Anker Hevrøy  
  

Herav leder: Ole Anker Hevrøy  
  

   
2.  Nominasjonskomite Trål  
  
Region Hele landet  
  
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Kristin Remøy      Navn: Kjell Sivertsen  
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Navn: Bastian Salthaug      Navn: Lars Erik Hopmark  
  

Herav leder: Kristin Remøy  
  
  
3.  Nominasjonskomitéer Kyst  
  
Region Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)  
   
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Morten Ingebrigtsen    Navn: Egil Buschmann  
  
Navn: Tor Inge Nilsen      Navn: Roger Larsen  
  

Herav leder: Morten Ingebrigtsen  
  
  
Region Midt-Norge – (Gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og 
Trøndelag)  
  
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Øyvind Stokke      Navn: Roy Inge Larsen  
  
Navn: Arnfinn Arnøy      Navn: Stener Andre Hepsø  
  

Herav leder: Stener Andre Hepsø  
  
  
Region Sør-Norge (Fra og med Gamle Hordaland til Svenskegrensen)   
  
Fartøyeiere:         Mannskap  
  
Navn: Jakob Ferkingstad     Navn: Tommy Sjo  
  
Navn: Henning Olaf Iversen    Navn: Katrine Sekkingstad  
  

Herav leder: Jakob Ferkingstad  
  
  
  
B)  VALG AV STYREMEDLEMMER (FOR 2 ÅR HVIS IKKE ANNET ER 

AVMERKET)  
  
Ringnot  
På valg:             Innstilles til valg:    
1. Jonny Lokøy           Gjenvalg  



53 
 

2. Lars Ove Stenevik        
  
Varamedlemmer i rekkefølge på valg Eiere 
(for ett år):       

Gjenvalg  

1. Petter Geir Smådal         Gunhild Lie Skålevik  
2. Gunhild Lie Skålevik         Siv Madsen  
3. Birger Dahl jr.           Gjenvalg  
4. Solveig Strand           Gjenvalg  
5. Ola Christian Olsen         Gjenvalg  
6. Jørn Oddvar Majala        
  
Varamedlemmer i rekkefølge på valg  

Gjenvalg  

Mannskap (for ett år):           
1. Morten Holst           Gjenvalg  
2. Arve Myklebust          Gjenvalg  
3. Tor Håkon Vaage        
  
  

Sigrun Rødseth  

Trål               Innstilles til valg:  
På valg:               
1. Stig Arne Sævik         
  
Varamedlemmer i rekkefølge på valg Eiere 
(for ett år):   

Celius Eidesvik  

1. Celius Eidesvik          Kristin Remøy  
2. Ståle Lønning           Abraham Inge Troland  
3. Abraham Inge Troland       
  
Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
Mannskap (for ett år):        

Aleksander Vedø  

1. Kenneth Dahl           Amanda Lovise Eidesvik  
2. Jan Ove Fylkesnes         Kenneth Dahl  
3. Frank Robert Notøy        
  
  

Gjenvalg  

Kyst             
På valg:  

Innstilles til valg:  

1. Einar Helge Meløysund        Gjenvalg  
2. Rune Hovden (12 år)         Ivar Gustad  
 
Varamedlemmer i rekkefølge på valg (for ett år):   
1. Jan Petter Børresen – Mannskap    Gjenvalg  
2. Albert Ferkingstad        Andreas Gåsvær  
3. Rolf Guttorm Kristoffersen      Frida Klausen  
4. Olav Fredriksen          Albert Ferkingstad  
  
  
C) VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL STYRET   
  
På valg:            Innstilles til valg:  
Kjell Bjørnar Bakken, nestleder      Gjenvalg  
Lars Ove Stenevik, styreleder      Gjenvalg  
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Valget gjelder for 1 år  

  
  

Bergen, 6. mai 2022  
VALGNEMNDA  

  
  

------------------------------------   ------------------------------------ 
    Petter Geir Smådal/s     
  
  

Anders Klovning/s  

----------------------------------    ------------------------------------ 
    Edvin Einebærholm/s      Tor Håkon Vaage/s   
 
 
 
Valg ble gjennomført punkt for punkt. 
 
Alle valg ble gjort enstemmige i henhold til innstilling. 
 
Protokollen ble lest opp og godkjent med påførte avstemmingsresultater. 
 
Møtet ble hevet kl 12:50 
 
Bergen, 6. mai 2022 
 
 
 
 
Ivar Andressen/s  Eva Toril Strand /s  Bjarte Nordtun /s  
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Vedlegg : Ordførers tale til årsmøtet. 
 
Tale – årsmøte 2022 
Ivar Andreassen, Ordfører Norges Sildesalgslag 
Årsmøteutsendinger og andre møtedeltakere 
Endelig kan jeg ønske dere velkommen til et fysisk årsmøte i Norges Sildesalgslag 
her i Bergen. Det føles godt at vi alle kan møtes på ordentlig igjen. Fremtiden 
kommer til å bli påvirket av pandemien vi har gått gjennom og forandringer i 
samfunnet vil komme. Det skal vi være forberedt på. Men det aller viktigste er at vi 
bruker denne tiden sammen nå til å sette den kursen vi vil Sildelaget og pelagisk 
næring skal ha. 
Jeg kan ikke unngå å nevne den tragedien som nå foregår i Ukrania, et Europeisk 
land ikke langt borte fra oss, et land som har vært en viktig handelspartner med det 
pelagiske Norge og et land som vi alle trodde beveget seg mot en mer demokratisk 
og lysere fremtid. Jeg trodde at fullskala angrepskrig på et selvstendig naboland i 
Europa hørte tidligere og mindre opplyste tider til. Fremtiden for Ukraina er nå under 
enormt press fra Russland og jeg, som alle andre, frykter dette kan gi uante 
resultater både på kort og lang sikt. Vårt fremtidige forhold til Russland innen fiskeri 
vet våre politikere og havforskerne kanskje mer om, men det vil ta lang tid før verden 
igjen er normalisert og tilliten til Russland er gjenopprettet. 
Det er bra å se hvordan Norge og Norges befolkning har stått opp for ukrainske 
krigsflykninger i deres tid med stor nød og behov for hjelp. Jeg kan bare vise til 
mantraet jeg har messet om fra denne talerstolen i mange år. Sammen står vi 
sterkere uansett hvem vi kjemper mot eller hva vi kjemper for.  Det gjelder altså ikke 
bare oss fiskere, det gjelder alle. 
 
Og sammen er nøkkelordet her. Sildelaget er snart 100 år og Sildelaget er bygget av 
kloke fiskere, akkurat som oss her i salen, fiskere som så fremover, fiskere som 
planla langsiktig og fiskere som stod sammen for å utvikle sin egen næring og sin 
egen fremtid. Ja, vi har vokst til en viktig næring og vi har tatt de politiske kampene 
som har gitt oss mange gode år på havet. Men vi har og spilt på lag med 
myndighetene og industrien, både gjennom faglagene og salgslagene. Veksten…og 
verdiskapningen… i fiskerinæringen har kommet alle til gode.  
En av grunnen til at jeg sier dette er at det kommer stadige angrep på 
fiskesalgslagsloven og salgslagene, altså loven som styrer oss og salgslagene. 
Fiskerne på 20-tallet sitt fremsyn opprettet og det vi over tid har utviklet til en 
markedsplass der alle kjøperne…på like vilkår…kan konkurrere om fisken vi bringer 
til land. Det er noen som vil ha litt mer av vår andel av kaken vi har bakt i lag. Jeg 
kommer tilbake til hvordan vi fiskere gjennom Sildelaget skal forvalte 
markedsplassen slik at alle vokser, men det er utrolig viktig at vi fiskere igjen står 
sammen fremover, at vi ser lengre inn i fremtiden enn bare til neste kvoteår, at vi 
tenker og planlegger  langsiktig og forsikrer oss at systemene vi har bygget opp blir 
like bra for neste generasjon som det har vært for oss. Det kan bety hard arbeid og 
tøffe valg, men det skal vi greie sammen. 
    
2021 ble et spesielt år også for oss pelagiske fiskere. Med en verden preget av 
pandemi og utfordringer med både transport og handel så opplevde Sildelaget ny 
omsetningsrekord på over 10,8 milliarder kroner. En stor sildekvote og stor 
makrellkvote stod for over 8 av de milliardene. Vi opplevde også en utrolig snittpris 
på over 14 kroner for de 42 000 tonn lodde vi tok på Island i fjor som la på en ekstra 
600 millioner til totalomsetningen. Eksportstatistikken til Sjømatrådet viser at 
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pelagiske fiskearter er populære i en verden som både trenger protein til mennesker 
og fiskemel til oppdrettsindustrien. Men vi vet alle hvor utfordrende makrellsesongen 
ble med mye leting i norsk sone og vi ser frem til ministerens innlegg senere i dag for 
å se hvilke signaler han kan komme med angående viktige ting som sonetilganger, 
kvoteavtaler og, ikke minst for den totale verdiskapningen gode handelsavtaler. 
Kaken, folkens, blir størst når markedet betaler mer for fisken vår, ikke at vi fiskere 
får mindre betalt. 
 
Men før jeg går videre så er det en tradisjon at vi hedrer de som ikke lenger er blant 
oss. 
Reidar Nilsen var leder i Norges Fiskarlag fra 2001 til 2012. Reidar var en sterk 
stemme i norsk fiskeripolitikk og nytte stor tillit både i og utenfor næringen. Han var 
en fiskernes mann og gjorde stor innsats i arbeidet med havressursloven og i 
spørsmål om fiskernes rettsikkerhet. Det var med stor sorg vi opplevde at han 
omkom på havet sammen med sin sønn i januar. 
Sigbjørn Hansen jobbet på salgsdesken i Sildelaget, både i Harstad og senere i 
Bergen, nesten hele sin karriere. Mange av oss fiskere har hørt hans rolige stemme 
når vi meldte inn fangstene våre. Sigbjørn hadde trappet ned, men var fremdeles en 
ressurs som Sildelaget benyttet i hektiske perioder. Sigbjørn var og sentral som 
tillitsvalgt for ansatte i Sildelaget. Hans pensjonisttilværelse etter 37 år i fiskernes 
tjeneste ble dessverre altfor kort   
Så vi skal alltid ha med oss at fiskeryrket er farlig og at det er ikke alle av oss som 
får nyte en lang pensjonisttid. 
Vi minnes disse og de andre av våre kollegaer som er gått bort siden sist vi møttes 
med et minutt stillhet.   
Tusen takk 
 
Dette er mitt siste år som ordfører i Sildelaget og dermed siste gang jeg holder 
ordførerens tale på et årsmøte. Et langt liv i pelagisk fiskeri setter spor, man har 
opplevd både nedturer, oppturer, skuffelser og gode tider. For meg personlig har det 
også vært utrolig givende å ha vært involvert i organisasjonene vi har i næringen, der 
har man fått sett HELE næringen, de små og de store fartøyene, de små og de store 
fiskeriene, politikken, både lokalt og nasjonalt og alt det som hører med i en av 
Norge sine viktige næringer. Og mest viktig har vært samholdet 
Som jeg sa på fjorårets digitale møte var det synd vi ikke kunne treffe mange av de 
nye innvalgte årsmøteutsendingene, men nå er de her og jeg ser frem til nye 
bekjentskaper og gode samtaler i disse to dagene. Og når jeg ser veterangjengen 
sittende her i salen og samtidig ser de spesielt innbudte ungdomsrepresentantene 
som er med oss her i dag, så kan man bare håpe at fremtiden kan være like 
spennende som fortiden har vært. Jeg kommer litt tilbake til dere ungdommer 
 
Sildelaget skal være for alle fiskere, alle skal ha en mulighet til å være med å forme 
sin egen næring, enten de gjør det gjennom sin arbeidsplass, gjennom sitt lokallag, 
gjennom lokalpolitikk eller ved å melde seg inn i organisasjonen. Men Sildelaget skal 
også være større enn det. Alle pelagiske fiskere må omsette gjennom Sildelaget og 
alle som handler med fisken videre må ha et forhold til Sildelaget. Også samarbeidet 
med andre organisasjoner er viktig Det betyr at både vi som jobber der, vi som sitter 
i styret, vi tillitsvalgte OG alle de som omsetter gjennom Sildelaget skal forvente en 
organisasjon som forvalter sitt store ansvar på en korrekt og ordentlig måte. Og vi 
som fisker kvotene vi har må forvalte disse i tråd med det samfunnet forventer. 
Fiskesalgslagsloven både beskytter og forplikter og bare sammen, med gode 
porsjoner respekt, kommunikasjon og samarbeid kan vi alle drive fiskerinæringen til 
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en sikker, fremtidsrettet og lønnsom næring.  
 
Det å finne løsninger som står seg over tid ser ut til å være en mer og mer vanskelig 
øvelse. Og det gjelder nok slett ikke bare oss i fiskerier. Man ser rundt seg at avtaler 
forvitrer på kortere tid og man ser at politiske partier reverserer hverandres løsninger 
som slett ikke har stått lenge.  Dette er noe vi må ta på største alvor, fordi mange av 
oss planlegger investeringer i våre selskaper på lang sikt. Alle forstår at næringens 
mange aktører har ulike behov, men det er i organisasjoner som Sildelaget vi 
sammen skal finne de løsningen som er fremtidsrettet, bygger på velresonnerte 
argumenter og kan stå seg i tid.  
Det kan ofte føles som om verden er i en rivende utvikling, at ting skjer fortere nå 
enn før og på mange områder er det slik. Det betyr bare at vi må jobbe enda bedre 
sammen i hele næringen, vi må vite når vi skal skynde oss og når vi skal skynde oss 
langsomt. Og vi må ikke minst forsikre oss om at vi ikke tar forhastede løsninger som 
vil bite oss i baken når vi er bare få år frem i tid.  
Det skal bli interessant å høre ministeren senere i dag. Vi vet alle at regjering og 
Storting skal ta hensyn til alle som bor, jobber og driver næring her i landet, men han 
er vår fiskeriminister og dette er plassen han kan høre hva vi mener om utviklingen i 
næringen. Så bruk tiden godt når vi har han her hos oss.   
I fjor handlet årsrapporten vår om Fiskerne Plass På Havet. I år har vi kalt den Fisk 
til Verden. Den forrige ministeren vi hadde var Fiskeri- og sjømatminister mens 
dagens minister er Fiskeri- og Hav minster.  Navnet skjemmer ingen, uansett om de 
har hav eller mat med i tittelen så er det begge områder der vi fiskere skal stå langt 
frem når fiskeripolitikken utformes. 
Fisk til verden er ganske enkelt. Lille Norge er verdens nest største sjømateksportør. 
Vi leverer millioner av fiskemiddager ute i verden hver dag, det har jeg påpekt i hver 
eneste tale og er et faktum som hele Norge burde vite mer om. Vi er alle enige om at 
vi tjener milliarder på eksport av olje og gass, men det er fisken vår vi er kjent for ute 
i verden. ( Og et lite gult nordnorsk fotballag som har gjort seg bemerket i Europa). 
Fisken vår, og fiskerinæringen vi har bygget opp rundt den,  gir enorm verdiskapning 
og arbeidsplasser i Norge. Den har gitt sterke, vibrante lokalsamfunn, en stor 
fiskeindustri på land og ikke minst et velfortjent rykte som en leverandør av 
førsteklasses sjømat i hele verden. Og hva er vår del av ansvaret: Vi drar ut for å 
hente fisken der ute, kystnært og langt til havs, i alle slags vær og året rundt. Og da 
er det viktig at vår minister legger til rette for at vi kan fortsette å gjøre det. 
Driftsmidlene våre er svært kostbare, og det kreves stabilitet og forutsigbarhet i 
rammevilkårene skal vi kunne fornye oss på et fornuftig vis. Vi forventer at når 
fiskeriministeren har lagt til HAV i tittelen sin, så er det i hovedsak for å passe på at 
fisken i norske hav er trygg i fremtiden. At den har gyteområder, oppvekstområder 
og fiskeområder som blir tatt vare på, og alle de som spiser norsk sjømat der ute, 
kan forvente å finne norsk fisk på markedet i uoverskuelig fremtid  
 
Vi forventer også at regjeringen med ministeren i front jobber iherdig med de andre 
utfordringene vi ser fremover. Vi har gått gjennom en makrell- og nordsjøsildsesong 
uten soneavtale med UK. Selv om det gikk noenlunde bra i 2021, så er det viktig at 
vi får et godt samarbeid når vi forvalter og fisker på de samme bestandene. Også på 
årets loddefiske på Island møtte vi restriksjoner fra islandske myndigheter som 
gjorde sesongen vanskelig, særlig i betraktning av at værforholdene der kan være 
særdeles utfordrende, noe vi sørgelig merket i år. Her er det viktig at ministeren og 
norske fiskerimyndigheter tar lærdom av alt som kommer inn av informasjon, slik at 
vi unngår å komme i lignende situasjoner. Det er i alles beste interesser at vi fisker 
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opp våre kvoter der vi kan, landindustrien trenger all fisken de kan få , dette gjør den 
totale verdiskapningen i næringen enda større 
Mye har gått godt lenge, men det kan herske tvil om forfatningen og forvaltningen av 
våre store bestander. Overfiske oppfattes som svært negativt og kan slå uheldig ut 
på sikt. Det er et storsamfunn der ute og et marked som ser på klima og bærekraft 
som viktige elementer i mange valg de tar, inkludert det å spise fisk. Dette er ikke 
noe vår næring kan unnslippe. Så vi må være i forkant av utviklingen, implementere 
ny teknologi, men og være realister når det kommer til jobben vi skal gjøre, altså 
hente fisken ute i havet.  
Som jeg nevnte så snakket vi i fjor om andre næringer som skal bruke areal i havet, 
særlig havvind men også senere kanskje mineralutvinning på havbunnen. Her har jo 
regjeringen varslet en storstilt satsing og med dagens energikrise med skyhøye 
strømregninger i store deler av landet så kan disse planene få vann på mølla. Her er 
det viktig at vi i fiskerinæringen samler oss i ALLE organisasjonene og påvirker 
politikere der vi kan. Vi skal ikke være imot hverken utvikling ute i havet eller at nye 
næringer kommer til der. Det vi SKAL være imot er utbygging i viktige gyte- 
oppvekst- og fiskeområder. Her har næringen etterlyst en god arealplan der vi skal 
være med som likestilte aktører helt fra begynnelsen, og vi ønsker forsikringer om at 
det spilles med åpne kort i hele utviklingen av nye næringer til havs.  
Strømkrisen, eller energikrisen jeg nevnte har også resultert i skyhøye 
drivstoffutgifter for mange fartøy og det kan være en fare for at marginalt lønnsomme 
fiskerier vil måtte droppes nettopp på grunn av drivstoffprisene. Det kommer ny 
teknologi, vi skal være tidlig ute med å bruke den, men her må også politiske 
myndigheter være klar og tydelig på hvordan de vil hjelpe både flåten og 
landindustrien gjennom denne tiden hvor mye er usikkert når verden er kommet ut 
av en pandemi og det er krig i Europa ( og i noen av våre viktige sildemarkeder). 
 
Etter to år med digitale årsmøter har vi endelig fått invitert til oss litt av fremtiden til 
denne næringen, nemlig våre ungdomskandidater som dere ser sitter her i salen. 
Rekrutteringen til næringen er god, vi har hatt noen år der fiskeri og havbruks linjene 
har hatt gode søkertall. Og det er bra, vi trenger smarte hoder og nye folk inn i denne 
næringen som skal vare evig. De kommer med ny kompetanse og de er allerede full-
digitaliserte.  De de mangler er erfaring og den delen av historien som er viktig for at 
fremtidige løsninger blir gode. Akkurat det som jeg og mange i min generasjon 
manglet når vi kom inn i næringen. Og nå, som før, er det viktig at vi eldre både 
hjelper de, lærer de men ikke minst at vi stoler på de og er åpne for nye ideer de kan 
komme med.  
Et annet gledelig poeng er at noen av ungdomskandidatene her er jenter. Jeg har 
sagt i tidligere taler at det er veldig viktig at likestilling, mangfold og inkludering blir 
en like naturlig del av fiskerinæringen som det ellers i samfunnet. Vi kan ikke ha flere 
metoo saker og det er viktig at arbeidet med å få kvinner inn i yrket og i 
organisasjonen ikke bare blir fine ord i festtaler, men at det jobbes aktiv med det i 
næringen. Dette er ikke noe vi kan velge å være med på, valget er allerede tatt. Vi 
vet det kommer til å ta litt tid, vi vet det kan være organisatorisk krevende, men det 
er hindringer vi kan lett gjøre noe med. Og er vi proaktive så styrer vi dette selv.  
I dag er ca 3,3 % av de rundt 2000 medlemmene kvinner, altså rundt 65 stykker. 
Kommer vi opp i 5% så sier Samvirkeloven at 40 % av styret skal være kvinner.  
Myndighetene har allerede lagt penger på bordet for å starte opp arbeid med å 
inkludere kvinner og vi vet alle at det er mange smarte hoder der ute som kan gjøre 
mye godt arbeid ute i næringen. Så la oss få litt fart på dette arbeidet og se på det 
som den muligheten det er. Jeg ser det startes organisasjoner for kvinner i 
næringen, som for eksempel Havets Verdiskapere som holder til i samme hus som 
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Sildelaget, som vil pushe hardt for å øke likestillingen i norsk sjømatnæring. Her må 
vi bidra, her må vi støtte og så er vi der vi alle vil være…. fortere enn vi tror. Jeg vil 
gjerne ønske alle dere ungdommer særskilt velkommen her til årsmøtet i Sildelaget, 
jeg vil oppfordre dere til å være fremoverlent og nysgjerrige og vil herved oppfordre 
alle dere veteraner og andre som er her til å slå av en prat med de i løpet av 
årsmøtet. Det vil helt sikkert bli lærerikt for alle. 
Vi har i årets som gikk også opplevd mye støy om Sildelaget, våre omsetningsregler 
og utøvelsen av den og mye er dradd i gang av industrien. Som jeg sa tidligere så er 
det viktig at vi står samlet om dette, alle sammen, fiskere, organisasjoner, kjøpere og 
myndigheter. Vi skal jobbe for å maksimere verdiskapningen i alle ledd og vi skal 
gjøre det sammen. Da må vi altså hegne om den berømte markedsplassen. Det 
mangler ikke på utvalg og kommisjoner som skal se på bearbeidingsplikt, 
kvotemeldinger, lønnsomhet osv osv. Men det å konkurranseutsette fisken helt fra 
begynnelsen betyr at verdiskapningen begynner når fisken hentes fra havet og 
fortsetter til den er på en middagstallerken. Fiskesalglagsloven og deltakerloven skal 
stå fast, det har denne og andre  regjeringer lovet. Dermed er det vi fiskere som skal 
ta ansvaret med å få fisken inn til anleggene og de skal ta ansvaret med å bearbeide 
den og få den ut i markedet. Hvis myndighetene da kan få på plass gode 
handelsavtaler, gode kvoteavtaler og stabile rammevilkår så både bør og skal vi 
klare å få dette til sammen, uten å gå i strupen på hverandre med enhver anledning. 
Der er ingen som skal stå med den berømte lua i hånden, hverken på land eller sjø. 
I morgen skal vi også høre fra vår nye havforskningsdirektør og hans folk. Vi ser 
frem til å høre om veien videre for Havforskningen og ikke minst om tilstanden på 
makrell, sild og lodde. Vi vet det er mye liv i havet som skal forskes på og at 
samspillet skal være godt for at alle arter skal vokse. Vi som er på havet mye ser 
forandringer, og selv om vi ikke alltid ser hele bildet så har vi mye erfaring og 
observasjoner som forskerne kan dra nytte av. Vi ser det er stor-data utvikling på 
mange felt, inkludert autonome farkoster som kan overvåke bestandene mye mer 
effektivt enn dagens metoder på sikt. Her vil vi og oppfordre myndighetene til å gi 
forskerne de midlene de trenger til å få ned usikkerheten og opp kunnskapen om alle 
arter, inkludert hval og andre sjøpattedyr. Skal vi leve av fisken til evig tid, må 
kunnskapen være av topp-kvalitet. Det må være noe vi alle ønsker. 
 
Som sagt så er dette min siste tale til dere som ordfører i Sildelaget. Det har vært et 
privilegium å ha hatt dette vervet og jobbet tett sammen med administrasjonen og 
styret for øvrig. Jeg har ikke tenkt å gi meg i næringen og jeg vil fortsatt bruke min 
stemme for å påvirke utviklingen. Men akkurat denne stafettpinnen skal jeg gi videre 
på neste årsmøte. 
Jeg ser frem til gode diskusjoner med dere alle disse to dagene. Det 
mangler…igjen…ikke på problemstillinger som skal diskuteres og sannsynligvis ikke 
på løsninger heller. Det gjelder bare å finne de rette og det er derfor vi tillitsvalgte 
samles. 
Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktører som vi har med å 
gjøre for et utmerket samarbeid i 2021. Jeg vil rette en stor takk til styret, de ansatte 
og administrasjonen i Sildelaget. Og selvsagt til dere utsendinger. 
 
Og så vil jeg ønske alle et riktig godt årsmøte, det ER godt å være sammen igjen. 
Med disse ordene erklærer jeg det 10. ordinære årsmøte i Norges Sildesalgslag og 
det 95. siden salgslaget ble grunnlagt for åpnet. 
 
Tusen takk  
 


