
 

 
 

 
        Gardermoen 20.april 2017 

 

 

 

Årsmøte NFKK 2017 

Møteprotokoll 
 

 

 

19.-20. april 2016 ble det avholdt årsmøte og konferanse for NFKK på Thon hotell Opera i Oslo.  

 

I konferanseprogrammet deltok bl.a. fiskeriminister Per Sandberg og nestleder i Ap, Trond Giske, i 

debatt om utviklingen av havbruksnæringen..  

 

I forkant av årsmøtet var det en åpen debatt om NFKKs videre arbeid der Bjørn Laugland 

(Hjelmeland), Karianne B. Brathen (Øksnes) og Jan Henrik Nygård (Flora) hadde forberedte 

innlegg. I innlegg og i debatten kom det bl.a. frem at en ønsker at NFKK primært skal jobbe med 

saker som er av felles interesse og som ikke blir ivaretatt av andre organisasjoner (LNVK ol), 

herunder prioritere saken om inntekter til havbruksfondet. Av andre mer konkrete temaer å jobbe 

med var bl.a. å lage presentasjon av NFKK, ungdom og havbruk, strandsone og marin forsøpling, 

marin forvaltning (Tvedestrand). 

 

________________ 

 

 

Leder av NFKKs styre, Ole L. Haugen, ønsket de fremmøtte velkommen og kommenterte kort 

debatten i forkant av årsmøtet.   

 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innkalling og saksliste ble godkjent.    

 

2. Fremmøte og godkjenning av eventuelle fullmakter 

 

Det var 23 kommuner med stemmerett til stede.  

 

Følgende kommuner deltok: Farsund, Nærøy, Flatanger, Alta, Hitra, Herøy (N), Midsund, Flora, 

Øygarden, Hjelmeland, Averøy, Hemne, Sveio, Vikna, Øksnes, Rødøy, Åfjord, Fusa, Sund, 

Vestnes, Kvam, Gildeskål, Bremanger    
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3. Valg av møteleder  

 

Ole Laurits Haugen ble valgt som møteleder.  

 

4. Årsregnskap og årsrapport 2016 

 

Ole Laurits Haugen gjennomgikk årsrapporten og regnskapet for 2016. 

 

2016 endte opp med et årsresultat på 363 179 kroner, dvs. et resultat som er vel 160 000 kroner 

bedre enn budsjettert. Mindre forbruk på konsulenttjenester er den viktigste årsaken til resultatet. 

Den bokførte egenkapitalen ved årsskiftet var på 472 626 kroner. 

 

Det var ingen større kommentarer til årsrapporten. 

 

Årsrapport og årsregnskap ble godkjent.  

 

5. Arbeidsplan for 2016 

 

Ole Laurits Haugen gjennomgikk forslag til arbeidsplan for 2016.   

 

Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig slik den forelå. 

 

6. Medlemskontingent og budsjett for 2017 

 

I årsmøtet 2016 ble det foreslått å innføre en ny komponent i kontingenten. Det ble vedtatt at 0,5 

prosent av en kommunes verdi av m
3
 lokalitets-MTB skulle gå til NFKK fra og med 2017. Dette 

som et tillegg til dagens kontingent med 2 kroner per innbygger og fastbeløp på 10 000,- kroner.  

 

Siden det er så stor usikkerhet rundt inntektene til havbruksfondet foreslo styret at forslaget ikke 

iverksettes i 2017, men tas opp til ny vurdering i 2018. Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Budsjettet for 2017 har en inntekt på 1,3 mill kroner. Styret foreslo at det i 2017 brukes mer på 

bl.a. dekning av utgifter til styremøter og konsulentbistand. Dette for å jobbe aktivt med 

inntekter til havbruksfondet. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  

 

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 (gjenvalg)  

 

8. Annet 

 

Protokoll sendes medlemmer  
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8.4.2016 

Kjell-Olav Gammelsæter 

Sekretær  


