ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2017

Tidspunkt:

20. april kl. 10.30 og 21. april kl. 10.00

Sted:

Clarion Admiral Hotel, Bergen

DAGSORDEN TORSDAG 20. APRIL

10.30-10.45

Åpning av årsmøte
Styreleder Jonny Lokøy

10.45-11.00

Konstituering av årsmøtet

11.00-12.00

Regjeringens fiskeripolitikk
Fiskeriminister Per Sandberg

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.00

Havforskningsinstituttets strategi for pelagisk ressursforskning
Leder for pelagisk fisk Aril Slotte, Havforskningsinstituttet

14.00-15.00

Forsking som maktmiddel i politiske spørsmål
Professor Frank Aarebrot, UiB

15.00 -16.00

Struktur i Nord-Atlanteren
Fiskerirådgiver Óli Samró, FAREC International

19.00

Middag på Fløien Folkerestaurant (adr.: Fløyfjellet 2)
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DAGSORDEN FREDAG 21. APRIL

10.00-11.00

Helene Skrede presenterer sin juridiske masteroppgave "Straffansvar for
feil rapportering av fangst"

11.00-12.00

Årsmøtesaker:
Årsmelding
Regnskap
Valg

12.00

Lunsj
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SAKSLISTE
SAK 1

Åpning av årsmøte
Styreleder Jonny Lokøy

SAK 2

Konstituering:
a) Godkjenning av innkalling
b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer
c) Godkjenning av saksliste og dagsorden
d) Godkjenning av forretningsorden
e) Valg av to sekretærer
f) Valg av to personer til å underskrive protokollen
g) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd
h) Valg av representantskapets ordfører og varaordfører

SAK 3

Regjeringens fiskeripolitikk
Fiskeriminister Per Sandberg

SAK 4

Havforskningsinstituttets strategi for pelagisk ressursforskning
Leder for pelagisk fisk Aril Slotte, Havforskningsinstituttet

SAK 5

Forsking som maktmiddel i politiske spørsmål
Professor Frank Aarebrot, UiB

SAK 6

Struktur i Nord-Atlanteren
Fiskerirådgiver Óli Samró, FAREC International

SAK 7

"Straffansvar for feil rapportering av fangst"
Helene Skrede

SAK 8

Årsmøtesaker:
Årsmelding
Regnskap
Valg
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FORRETNINGSORDEN
1. I møtet deltar representantskapets medlemmer, styrets og kontroll- og
fullmaktsnemnden sine medlemmer, representanter fra lagets administrasjon,
representanter for medlemsrederiene og innbudte gjester. Pressen har adgang til
møtet.
2. Møtet ledes av representantskapets 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 daglig
leder og forslagsstillere i saken, få ordet til orienterende bemerkninger.
Representantskapets ordfører treffer avgjørelser om begrensninger i taletid.
Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte merknader til
forretningsorden. Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
I forhold vedrørende selve forretningsordenen får ingen ordet mer enn en gang til hver
sak og med høyst ett minutts taletid.
4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller. Når strek er
satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake.
5. Kun representantene har stemmerett. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med
mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, eller når minst 10
representanter forlanger det, foregår avstemningen ved navneopprop.
For øvrig stemmes ved alminnelig votering.
6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges. For å anses valgt må kandidaten oppnå
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. Representantskapet 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. Protokollen leses opp ved
møtets slutt og underskrives av representantskapets ordfører og to valgte
representanter.
10. Alle avstemminger foretas i. h. t. bestemmelsene i vedtektene i foreningen.
11. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet.
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DELTAGERLISTE
Aarebrot
Aasarmoen
Algrøy
Algrøy
Bauge
Berge
Bjånesøy
Brekke
Brungot
Bungum
Dale
Eidesvik
Eikemo
Enberg
Fagerbakke
Fallebø
Farstad
Foss
Frantsen
Gangstad
Garvik
Gregussen
Grønås
Grønås
Gudmundsen
Gullaksen
Haldorsen
Hamre
Hamre
Hatland
Haugstad
Haugvik
Heggebø

Frank
Roger
Gunnar
Runar
Knut Morten
Rose
Roar
Ulf
Lena
Kari
Kyrre
Lars Magne
Aksel
Katja
Svein
Marit
Pål
Torben
Mariann
Torfinn
Jonny
Otto
Anne Lise
Roy
Max
Alvin
Bjarne
Ole
Marit
Tony
Egil Magne
Terje
Kåre

Universitetet i Bergen
Fiskeridirektoratet
Maron AS
Maron AS
Fiskeridirektoratet
Slettholmen AS
Norges Sildesalgslag
Det norske maskinistforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Endre Dyrøy AS
Sjømat Norge
Eidesvik Havfiske as
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Fagerbakke Fikserirådgivning AS
Mattilsynet
Venstre
Advokatfirmaet PwC
Pelagisk Forening
Gangstadfisk AS
Norges Sildesalgslag
Norges Fiskarlag
Olsen gruppen
Meløy Notbøteri AS
Advokatfirmaet PwC
A. Gullaksen og sønner AS
Havtrygd Forsikring
Krossfjord AS
Krossfjord AS
Norges Sildesalgslag
Pelagia
Nordlys Forsikring
Fiskarlaget Vest

Hide

Monrad

Rolls-Royce Marine

Hjelle
Hoddevik
Holm
Holst
Hopmark
Hovland
Huse
Høgset
Ingebrigtsen

Thomas
Arnt Ove
Kåre
Jens Christian
Lars
Linn Merete
Geir
Jonny
Kjell

Selstad AS
Pelagia AS
Brødrene Holm AS
Ecosystembased
Hopmark Havfiske AS
Advokatfirmaet PwC
Havforskningsinstituttet
Kystvakten
Norges Fiskarlag
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Instebø
Iversen
Johannesson
Johansen
Johnsen
Kolding
Kvalsvik
Langeland
Langhelle
Leine
Leine
Lerring
Lokøy
Lokøy
Lokøy
Lokøy
Martinussen
Mong
Monsen
Mortensen
Myklebust
Myren
Nakken
Naustvik Maråk
Njåstad
Njåstad
Njåstad
Njåstad
Njåstad
Nordahl
Nordtveit
Nordøen
Nøttestad
Olsen
Olsen
Olsen
Oma
Paulsen
Roaldsen
Samro
Sandberg
Sandtorv
Sandtorv
Sandtorv
Sandtorv

Britt Sæle
Øyvind
Nokkvi
Thomas
Jan Eirik
Jeppe
Kurt
Monica
Else
Kurt
Andreas
Svend A.
Arvid
Gunnar
Jonny
Kristian
Frode
Jarle
Thord
Eivind
Arve
Sigval
Johannes
Rita
Hans Reidar
Bjørg Stangeland
Reidar
Bjarte
Karl Oskar
Nina
Per
Lisa
Leif
Ola Christian
Ola
Anette
Paul
Trine
Eirin
Oli
Per
Kristian
Nils
Bjarte
Christer

Fiskarlaget Vest
Simek a/s
Selstad AS
Slettholmen AS
Norges sjømatråd
Universitetet i Bergen
Sparebanken Vest
Egersund Trål As
Innovasjon Norge
Leinebjørn AS
Leinebjørn As
Advokatfirma Rasmussen & Broch
Endre Dyrøy AS
Endre Dyrøy AS
Endre Dyrøy AS
Endre Dyrøy AS
Nova Shipping
Egersund Trål As
Fiskeridirektoratet
Nordea Bank AB
Leinebjørn AS

FHF
Johrema DA
Johrema DA
PR Johrema DA
P/R Johrema
Pr Johrema DA
Kompasso AS
A.Gullaksen & Sønner AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Havforskningsinstituttet
Olsen gruppen
Olsen gruppen
Olsen gruppen
Norges Sildesalgslag
Kompasso AS
K. Roaldsen Fiskebåtrederi AS
FAREC International
Nærings- og fiskeridepartementet
Havdrøn AS
Havdrøn AS
Havdrøn AS
Havdrøn AS
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Sandtorv
Sandvik
Sekkingstad
Skrede
Slotte
Solem
Solli
Stautland
Strand
Svanevik
Sylta Villanger
Sørvik
Tefre
Tennøy
Trellevik
Troland
Troland
Tvedt
Ulvatn
Vang
Vea
Vea
Vea
Økland
Østervold
Østervold

Steinar
Kjersti
Arild
Helene
Aril
Torstein
Magne
Clement
Magnus
Cecilie Smith
Eyolf
Ole Morten
Monica
Arne
Ove
Ole Morten
Mons Eivind
Kjell
Hugo
Stig
Kåre
Didrik
Torbjørn
Ask
Alf Ove
Ragnhild

Havdrøn AS
Fiskeribladet
Sør Norges notfiskarlag
Havforskningsinstituttet
Nova shipping AS
Simrad
Wartsila Norway AS
Pelagia
NIFES
Kongsberg Maritime / Simrad
Bud og Hustad Forsikring
Kompasso AS
Brunvoll AS
Stortinget Høyre
Vendla
Norges Sildesalgslag
J. Gran & Co. AS
AS Fiskenett
Atlantic Marine AS
Vea as
Vea as
Vea as
Pelagisk Forening
Vendla A/S
Vendla as
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Til representantskapet i Pelagisk Forening

Bergen 16. mars 2017

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 20. OG 21. APRIL 2017
Det blir med dette kalla inn til til representantskapsmøte i Pelagisk Forening. Møtet blir på
Clarion Admiral Hotel i Bergen, og starter 20. april kl. 10.30 og 21. april kl. 10.00.
Følgende ble valgt til representantskapsmedlemmar i Pelagisk Forening 16.3.17:
VALGT
Jarle Gangstad
Kjetil Kvalsvik
Roy Skår
Sondre Kristoffersen

Gruppe
Kyst/SUK
Kyst/SUK
Kyst/SUK
Kyst/SUK

Representant
Representant
Representant
Vara

Celius Eidesvik
Lars Erik Hopmark

Pelagisk trål
Pelagisk trål

Representant
Vara

Nicolai Hamre
Mathias Eidesvik
Ola Olsen
Ole Morten Troland
Arve Myklebust
Lars Anton Eidesvik
Eirin Roaldsen
Torbjørn Vea
Hans Reidar Njåstad
Kristian Lokøy

Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot
Ringnot

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara

FRIST FOR INNMELDING AV SAKER
Det blir bede om at saker de ønskjer handsama blir meldt inn til styret før den 20. mars
2017, ref. vedtektene § 9.
Representantskapet er ikkje vedtaksfør om ikkje minst 2/3 av representantene møter. Me
ber derfor om tilbakemelding før 6. april 2017 om du kan stille.

Med vennlig hilsen

Ask Økland
på vegne av representantskapets ordførar, Didrik Vea
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STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
SAK 3. Regjeringen sin fiskeripolitikk
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til
orientering.
Årsmøtet er fornøyd med regjeringens arbeid i fellessaker som gagner hele
fiskerinæringen, som forskning og markedsarbeid. Årsmøtet er glad for at regjeringen økte
bevilgningene til Havforskningsinstituttet. Det er viktig at bevilgningene i hovedsak går til
bestandsforskning, og på de kommersielt viktigste artene. Årsmøtet er fornøyd med
regjeringens jobb med å bedre markedsadgangen i EU. Årsmøtet synes også regjeringen
gjør en god jobb i forbindelse med brexit, og etablering av avtaler for fremtidig samarbeid.
Årsmøtet er positive til at fiskeriministeren økte Norges andel av totalkvoten for norsk
vårgytende sild fra 61 til 67 prosent. Årsmøtet mener beslutningen sender viktige signaler
til nasjonene Norge forhandler med. Dette er og en beslutning som kommer hele
næringen til gode. Årsmøtet mener økningen var svært viktig for å hevde Norge sine
historiske rettigheter.
Årsmøtet er negativ til at beslutningen om å sende midlertidig rederikvoteordning på
høring. Ordningen gir flerbåtsrederiene konkurransefortrinn i forhold til enbåtsrederiene.
Rederikvoteordning er struktur. Dette selv om rederikvoteordning er en midlertidig
strukturordning. Årsmøtet mener konsekvensene av en slik ordning er redusert behov for
mannskap/ økt arbeidsledighet. Årsmøtet ser ikke nødvendigheten av en midlertidig
ordning som medfører så store konsekvenser, og skaper uro i næringen. Årsmøtet er svært
skeptisk til at lovverk blir tilpasset store rederier og deres behov.
Eidesenutvalget mener at dersom kvotesystemet effektiviseres i tråd med flertallets forslag, bør det innføres en form for innkreving av ressursrente. Årsmøtet er ikke enig i store
deler av utvalgets forslag til hvordan kvotesystemet skal effektiviseres. Årsmøtet støtter
ikke innkreving av ressursrente.
Årsmøtet mener ressursrenten fortsatt bør tilfalle kystsamfunnene, slik som i
dag. Ressursrenten bidrar til å sikre sysselsetting og verdiskapning langs kysten i form av et
stort antall fartøy. Årsmøtet mener at hvis blir langt færre aktører enn det er i dag, er det
betimelig å diskutere en form for innkreving av ressursrente. Per i dag er ikke situasjonen
slik.
Årsmøtet registrerer at de siste årene har det dukket opp nye rapporteringskrav ved fiske i
EU og NEAFC farvatn. Krav som kommer i tillegg til rapporteringskrav gjennom elektronisk
fangstdagbok/ERS. Dette er ikke i tråd med intensjonen med ERS, som var at all
rapportering skal skje i ERS.
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Årsmøtet ber derfor fiskerimyndighetene om å intensivere arbeidet med harmonisering og
oppmyking av rapporteringskrav for norske fartøy sitt fiske i EU og NEAFC-farvann. Dette
slik at en kan rapportere gjennom et system, slik som intensjonen var da systemet ble
innført.

SAK 4. Havstrategi og prioriteringer
SAK 5. Forsking som maktmiddel i politiske spørsmål
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til leder for pelagisk fisk Aril Slotte,
Havforskningsinstituttet, og professor Frank Aarebrot, UiB, til orientering.
Årsmøtet mener at det er viktig med et konstruktivt samarbeid mellom fiskere og
havforskere. Årsmøtet mener også at forskerne må bruke fiskerens erfaring i langt større
utstrekning enn i dag.
Årsmøtet registrerer større vilje hos det rådende bestandsforskningsmiljøet til å benytte
den faglige og praktiske viten som er opparbeidet i flåteleddet.
Årsmøtet registrerer, og er positiv til, at det stadig er nye initiativtakere som vil bidra i
bestandsforskningen. At det nå er flere aktører som ønsker å bruke data fra fiskeflåten er
svært positivt.
Ressursforskningen er avgjørende for fiskerinæringen, og det er viktig at kvoterådene er
mest mulig korrekte i forhold til ressurssituasjonen i havet. Det er uheldig å fiske for mye
av en bestand, men det kan være like uheldig å fiske for lite av enkelte bestander. Det er
viktig at både forvaltere og politikere forstår at fiskere ikke er interessert i å fiske mest mulig. Store kvoter fører ofte til prisnedgang og økte kostnader. Det som er viktig er at TAC
blir satt bærekraftig.
Årsmøtet mener i så måte at HI og myndighetene burde iverksatt kartlegging av hvor stort
loddeinnsiget var, og eventuelt satt i gang fiske, når havforskerne registrerte store loddeforekomstene under gytetoktet på nvg-sild.
Årsmøtet mener at det kan stilles spørsmål ved om metodikken ved å kjøre loddetokt i Barentshavet om høsten gir et godt nok grunnlag for vurdering av gyteinnsiget i mars/april.
Årsmøtet savner en sterkere vektlegging på observasjoner og tokt utført når lodda er på tur
inn til kysten. Årsmøtet mener og at norsjøsildfisket bør følges tett, da mange fiskere mener at TAC på nordsjøsilda er satt for høyt, og at bestanden ikke er slik forfatning som blir
hevdet.
Årsmøtet registrerer at årets gytetokt på nvg-sild viser 23 % nedgang i indeks forhold til i
fjor. Årsmøtet er fornøyd med dekningen og gjennonføringen av toktet.
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Årsmøtet er forundret over nedgangen fordi det var bedre dekning, ingen avbrudd pga
dårlig vær, silda var fordelt over større områder, og ikke i så tette stimer som tidligere år.
Sildeforekomstene skal derfor ha vært lettere å måle.

SAK 6. Struktur i Nord- Atlanteren
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskerirådgiver Óli Samró, FAREC
International, til orientering.
Årsmøtet i Pelagisk Forening er i mot strukturering der det ikkje er naudsynt.
I Norge er strukturreglane blitt liberalisert dei siste 10-15 åra. Kvotetaka har blitt høgare,
og talet på fartøy er redusert vesentleg. I Norge er diskusjonen, og eventuell
gjennomføring, av strukturendringar berre starta i forhold til kva Island, Danmark og
Færøyane har opplevd.
Årsmøtet meiner at eventuell ytterlegare struktur berre kan skje dersom det er heilt
naudsynt. Norge må òg sjå til positive og negative konsekvensar i våre naboland, før
avgjerer blir tatt.

SAK 7. "Straffansvar for feil rapportering av fangst"
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet tar presentasjonen av den juridisk masteroppgåva til Helene Jameson Skrede
(master i rettsvitskap) til orientering.
Årsmøtet er einig med Skrede sin anbefaling, om å heve skyldkravet for brot på rapporteringsplikta til grov aktløyse. Det vil høva betre med formålet med straff, og vil råka tilfelle
som er økonomisk motivert. Dvs. om fartøya freistar å skjula dei reelle tilhøva, og å unngå å
rapportera fangst.
Eit slikt straffeansvar vil i større grad ivareta rettstryggleiken til næringsaktørane, då det vil
bli tatt meir omsyn til praktiske utformingar knytt til estimering og rapportering av fangst.
Dette vil styrka legitimiteten med lovreglane. På sikt vil det òg syta at lova sitt formål blir
nådd.
Årsmøtet er òg einig med Skrede om at skyldkravet i havressurslova bør harmoniserast
med skyldkravet i akvakulturlova, der skyldkravet er grov aktlause.
Årsmøtet vil òg peika på at forarbeida til ny straffelov tilrår at kravet er grov aktlause.
Årsmøtet meiner at det er naudsynt med ein fullstendig gjennomgang av inndraging- og
straffereglar for brot på havressurslova, og forskrifter heimla i lova.
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Dette for å sikra at fiskarar får same rettstryggleik som andre næringsdrivande.
SAK 8. Årsmøtesaker: Årsmelding og regnskap
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og
fullmaktsnemdas beretning til etterretning.
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