Gardermoen 5.april 2016

Årsmøte NFKK 2016
Møteprotokoll
5. april 2016 ble det avholdt årsmøte for NFKK på Park inn Radisson, Gardermoen.
Leder av NFKKs styre, Ole L. Haugen, ønsket de fremmøtte velkommen. I forkant og etterkant av
de formelle sakene ble det gjennomført et faglig program.
________________
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Fremmøte og godkjenning av eventuelle fullmakter
Det var 21 kommuner med stemmerett til stede.
Følgende kommuner deltok: Nærøy, Flatanger, Alta, Hitra, Tysnes, Brønnøy, Herøy (N),
Tvedestrand, Midsund, Aure, Flora, Øygarden, Hjelmeland, Smøla, Averøy, Halsa, Hemne,
Sveio, Vikna. I tillegg var det representanter med fremlagte fullmakter fra Karlsøy og Åfjord
kommuner.
Hammerfest var representert, men var uten fullmakt.
3. Valg av møteleder
Ole Laurits Haugen ble valgt som møteleder.
4. Årsregnskap og årsrapport 2015
Ole Laurits Haugen gjennomgikk årsrapporten og regnskapet for 2015.
Det ble bl.a. kommentert at NFKK har blitt mer akseptert den siste tiden, men at pressen kanskje
har dalende interesse etter at havbruksfondet i prinsippet er vedtatt. Viktig at NFKK fremstår
som en bred organisasjon for kystens interesser, bl.a. når det gjelder eiendomsskatt.
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I Årsrapporten er Herøy kommune feilført på fylke og Bindal har falt ut. Dette korrigeres.
Regnskapet ble gjennomgått og det ble fremlagt revisorrapport i møtet.
Underskuddet på knapt 129 000 kroner skyldtes primært for store utgifter på eksterne
konsulenttjenester, jf arbeidet med havbruksfondet. Utestående kontingent må inndrives.
Årsrapport og årsregnskap ble godkjent med nevnte endringer.
5. Arbeidsplan for 2016
Ole Laurits Haugen gjennomgikk forslag til arbeidsplan for 2016.
Det kom mange innspill til aktuelle saker som NTP, opprydning etter eldre oppdrettsanlegg og i
strandsonen, kartlegging av marine ressurser og bruk av Facebook. Administrasjonen og styret
har merket seg sakene og vil ha de referert i et tilleggsdokument til arbeidsplanen for 2016.
To av sakene som kom frem på årsmøtet prioriteres i første omgang:
1) Følge opp utviklingen i forhold til vekstestimatene og forfatte brev til aktuelle
myndigheter om utviklingskonsesjoner.
2) Ta opp på egnet måte underfinansieringen av vedlikehold på fylkesveiene.
Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig med disse føringene.
6. Medlemskontingent og budsjett for 2016
Det ble foreslått å øke medlemskontingenten fra 2017 slik at NFKK kan styrke sitt arbeid som
talerør for kysten. En økning i kontingent vil bl.a. kunne legge til rette for en heltidsstilling i
sekretariatet og mindre dugnadsarbeid.
Utbyttet fra Havbruksfondet vil gi kommunene med oppdrett ekstra inntekter. En slik
inntektsøkning bør gi grunnlag for en ekstra kontingent til NFKK. Etter ønske fra styret la leder
Ole Laurits Haugen frem en modell jf vedlagte skisse: 0,5 prosent av en kommunes verdi av m3
lokalitets-MTB. Dette som et tillegg til dagens kontingent med 2 kroner per innbygger og
fastbeløp på 10 000,- kroner. Tilleggskontingenten gjelder oppdrettskommuner med lokalitetsMTB.
Etter noe diskusjon om innretning ble forslaget enstemmig vedtatt. Kontingenten skal gjelde fra
2017.
Budsjettet som ble lagt frem i møtet ble godkjent med følgende justeringer:
 Møte-, reise og oppholdskostnader fra foreslåtte 75 000,- kroner til 100 000,- kroner
 Bistand, konsulenttjenester fra foreslåtte 200 000,- kroner til 300 000,- kroner
Budsjettet vil da gå i balanse på 200 000,- tusen kroner mot foreslåtte 325 000,- kroner.
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7. Valg
I henhold til vedtektene velges styret i NFKK hvert fjerde år, mens leder og nestleder er på valg
årlig. Valgkomiteen la frem slik innstilling som ble enstemmig vedtatt:
•
•
•
•
•
•
•

Ole Laurits Haugen, Hitra kommune, leder (gjenvalg)
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Sveio kommune, nestleder (Ny)
Steinar Aspli, Nærøy kommune, (gjenvalg)
Ingrid O. Rangønes, Averøy kommune (Ny)
Roger Osen, Smøla kommune, (Ny)
Jan Dukene, Tvedestrand kommune, (gjenvalg)
Monica Nielsen, Alta kommune, (Ny)

Varamedlemmer:
•
•
•

Steinar Halvorsen, Loppa kommune (Ny)
Mona Pedersen, Karlsøy kommune (Ny)
Halvard Oppedal, Gulen kommune (gjenvalgt)

Det var ikke fremlagt forslag til valgkomite, men følgende ble valgt i møtet:




Ingunn Oldervik Golmen (Aure) (leder)
Arnt Frode Jensen (Herøy N)
Børge Haugetun (Øygarden)

8. Annet
Protokoll sendes medlemmer

8.4.2016
Kjell-Olav Gammelsæter
Sekretær

