
FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor)  

Bidragsyter til å rekruttere dyktige yrkesutøvere til fiskerinæringen 

 

Side 1 

 

Møtereferat 
 

Styremøte i FosFor 

 

 

Dato:  10.11.2011  

Tidsrom: 17.00 – 18.30 

Sted:  Kysthotellet Rørvik 

 

Deltakende: Helga T Rabben 

John Arne Andersen 

Åge Birger Hofseth 

 

Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra valgkomiteen deltok på deler av 

sakene (valg årsmøte) 

 

Helga T Rabben ledet møtet og John Arne Andersen var møtereferent. 

 

Innkalling ble enstemmig godkjent uten merknader. 

 

 

Saker til behandling: 

06/11 Saker til årskonferanse og årsmøte 2011 

07/11 Årsfest/middag i forbindelse med årskonferansen 2011 

 

 

 

Saklisten ble enstemmig vedtatt.  

 

 

________________________________________________ 

 
 

Sak 06/11 Saker til årskonferanse og årsmøte 2011 
 

 

Vedtak: 

 

A Styrets forslag til dagsorden og innhold i saker ble enstemmig vedtatt. 

B Styret godkjenner årsmelding for perioden. 
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Side 2 

C Regnskap for perioden august 2010 – november 2011 godkjennes. 

 

D Følgende legges fram for årsmøtet til behandling 11.11.2011: 

 

1 Konstituering:   

 

 Åge Birger Hofseth forslås som møteleder.  

 John Arne Andersen foreslås som møtereferent. 

 

2 Følgende saker til behandling: 

 

 Årsmelding 

 Regnskap 

 Uttaler 

 Val 

 

2 Årsmelding 
 

  Årsmeldingen fra styret framlegges i møtet: 

 
Styret i FOSFOR 2011 har vore samansett av: 

  

Helga Rabben, Austevoll vgs, leiar 

John Arne Andersen, Nordkapp maritime fagskole og vgs., nestleiar 

Åge Birger Hofseth, Ålesund vgs., styremedlem 

 

I 2011 er det halde 3 styremøter, av dette 2 telefonstyremøter. 

 

Saker som er tekne opp er: 

 Uttale rekrutteringskvotar til FKD 08.12.2010 vedteke på Årsmøtet. 

 Skifte av web-redaktør for heimesida til FosFor  

Stian Madsen Storebø overtok for Per Blix, men han slutta ved 

Austevoll vgs rett etter og ny ikt-ansvarleg har ikkje hatt tid til å ta 

seg av dette enno. 

 

 Skaffa 3 medlemmer til ”Nasjonal arbeidsgruppe i forbindelse 

 med  implementeringen av endringene i den nye STCW 

 konvensjonen” for  Sjøfartsdirektoratet    

Svein Holvik, leiar for sikkerhetssenteret i Måløy/Måløy vgs,e-post: 

 svein.holvik@sfj.no 

  

Per Otto Årland lærar i nautikk, sikkerhetsfag og leiing ved 

 Austevoll maritime fagskule e-post: perarl@hfk.no 

  

Ove Andreas Bentsen lærar nautikk og sjøkaptein ved 

 Nordkapp maritime fagskole  e-post: 

 ove.andreas.bentsen@ffk.no 

mailto:svein.holvik@sfj.no
mailto:perarl@hfk.no
mailto:ove.andreas.bentsen@ffk.no
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 Undervisningskvotar. 

Brev av 20.06.2011 til Fiskeridirektoratet – ressursavdeling 

 vedrørande undervisningskvotar som svar på brev av 

 10.03.2011. 

 

 Planleggjing av årsmøte 2011 

 

 FOSFOR er representert i styringsgruppa for rekruttering til marine 

fag ”Sett sjøbein” ved Erling Sandnes, med Helga Rabben som 

varamedlem. 

 

 Økonomisk er det ikkje brukt store midlar siste år, det er greit, for 

det er ikkje så mykje pengar i organisasjonen. Det kjem til å bli 

brukt ein del pengar ut i samband med årsmøtet. 

 

 Styret ønskjer å takke alle medlemmane og samarbeidspartnarar 

for eit godt samarbeid i året som er gått. 

 

 
Helga T. Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth 

Leiar   Nestleiar   Styremedlem 

 

 

 

4 Regnskap 

 
Regnskapsansvarlig i styret John Arne Andersen legger fram 

 regnskap for perioden, samt revisors beretning. 
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5 Uttaler 

 

Årsmøtet etterlyser tilsvar fra tilskrevne instanser på vedtak gjort 

under årsmøtet forrige år i Austevoll. Dette følges opp av det nye 

styret i FosFor. 

 

Fiskeri og kystdepartementet 

 
Årsmøtet i FOSFOR, avholdt 7. og 8. desember i Austevoll, vil med dette 

komme med følgende uttalelse om tildelingen av rekrutteringskvoter:  

 

I 1994 ble fiske og fangst tatt med under fagopplæring i Norge. Det ble 

da utarbeidet læreplaner for en 4-årig opplæring. Læreplanene er 

revidert i kunnskapsløftet, og viser nå hvilke kunnskaper og ferdigheter 

en fisker bør ha. Dette omfatter blant annet nautiske fag, sikkerhet, 

økonomi, kvalitet, biologi, HMS osv. Eneste måte å dokumentere at 

disse ferdighetene på er ved å ta fagbrev. 

Ved siste tildeling av rekrutteringskvoter ble følgende Rangeringskriterier 

lagt til grunn:  

 

Hvis flere enn 10 søkere er kvalifisert rangeres disse etter følgende 

kriterier i prioritert rekkefølge:  

1.  Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne 

 forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal 

 prioriteres 

2.  Kurs og sertifikater som fagbrev, sikkerhetskurs og 

 kystskippersertifikat  

3.  Deltakelse i ungdomsfiskeordningen. Kvinner oppfordres til å 

 søke.  

I praksis betyr det at en ved tildeling av rekrutteringskvoter legger 

avgjørende vekt på praksis og ikke på dokumenterte kunnskaper. 

 

Målsettingen for norske myndigheter er økt satsing på sikkerhet og 

kvalitet i fiskerinæringa. Når praksis verdsettes høyere enn formell 

kompetanse ved tildeling av rekrutteringskvoter, signaliseres det 

motsatte. Vi vil derfor oppfordre organisasjonene og 

Fiskeridepartementet til å ta en diskusjon om hvilken status utdanning 

og formell kompetanse skal ha i utviklingen av norsk fiskerinæring 

 
Kopi til: 

Fiskeridirektoratet 

Norges Fiskarlag 

Norges Kystfiskarlag 
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6 Valg 

 

Valgkomiteens medlemmer framlegger forslag til styre og revisjon på 

årsmøtet. 

________________________________________________ 

 

 

Sak 07/11 Årsfest/middag i forbindelse med årskonferansen 2011 
 

Vedtak: 

 

Styret vedtar å betale for drikkevarer (vin, øl og mineralvann) på for 

medlemmene og gjester under festmiddag på Abelvær 10.11.2011. 

 

________________________________________ 

 

 

Møtet slutt kl. 18.30 

 

 

 

Åge Birger Hofseth/sign/      John Arne Andersen/sign/  Helga T Rabben/sign/ 


