
FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor)  

Bidragsyter til å rekruttere dyktige yrkesutøvere til fiskerinæringen 

 

Side 1 

 

Møtereferat 
 

Styremøte i FosFor 

 

 

Dato:  7. desember 2010  

Tidsrom: 09.00 – 10.30 

Sted:  Austevoll vidaregåande skule / Austevoll maritime fagskule 

 

Deltakende: Helga Taranger Rabben 

   Åge Birger Hofseth 

John Arne Andersen 

 

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

 

Innkalling – ingen merknader.  

 

Saker til behandling: 

 

1 Årsmelding FosFor 2010 

2 Regnskap for perioden 

3 Program for årskonferansen 

 

Saklisten ble enstemmig vedtatt. 

 

 

________________________ 

 

Sak 1 Årsmelding for FosFor 2010: 
 

Årsmelding for FosFor i siste periode, ble framlagt og diskutert. Det var ingen 

innvendinger. Enstemmig bifalt. 

 

Vedtak: 

 

Følgende årsmelding fra styret legges fram for årsmøtet 8. desember 2010: 

 
Styret i FOSFOR 2010 har vore samansett av: 
  
Helga Rabben, Austevoll vgs, leiar 
John Arne Andersen, nestleiar 
Åge Birger Hofseth, styremedlem 
 
I 2010 er det halde 3 styremøter, av dette 2 telefonstyremøter. 
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Saker som er tatt opp er: 

 Auka gjennomføring i videregående utdanning 
Læreplan i engelsk 
Læreplanen vart endra frå august 2010.   

 Undervisningskvotar. 
Undervisningskvotane er framleis gjevne etter 
”Havressruslovens §13 første ledd D” utan noko endring. 

 Kompetanseheving av lærarar i marine fag. 
Udir viser til midlene ”Kompetanse for kvalitet – Strategi for 
videreutdanning av lærarar som vert tildelt frå Fylkesmannen 
etter søknad. 

 Planleggjing av årsmøte 2010 
 
FOSFOR er representert i styringsgruppa for rekruttering til marine 
fag ”Sett sjøbein” ved Erling Sandnes, med Helga Rabben som 
varamedlem. 
 
Øknomisk 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 

 

 

________________________ 

 

 

Sak 2 Regnskap for perioden 
 

Regnskap for perioden ble framlagt av John Arne Andersen. Revisors 

bekreftelse lå også på saken. 

 

Ingen innsigelser til regnskapet – enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Regnskapet for perioden november 2009 til november 2010 godkjennes av 

styret, og legges fram for årsmøtet 8. desember til endelig godkjenning. 

”FOSFOR har hatt oppe på sitt årsmøte 10/12 2008, drøfting av mulige kryssløp, 

for å hindre frafall i videregående opplæring, og styrke fagopplæringen. 
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________________________ 

 

 

 

Sak 3 Program for årskonferansen 
 

Styreleders utkast til program ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.  

 

Det ble videre vedtatt at FosFor betaler for vin, øl og/eller mineralvann til alle 

deltakerne/gjestene under fellesmiddag på Bekkjarvik Gjestgiveri 7. desember 

2010. 

 

Vedtak: 

 

1 Programmet for årskonferansen og årsmøtet vedtas. 

 

2 FosFor betaler for vin, øl og/eller mineralvann til alle 

 deltakerne/gjestene, under fellesmiddag på Bekkjarvik Gjestgiveri  

 7. desember 2010. 

 

________________________ 

 

 

 

 

Møtet slutt kl. 10.30 

 

 

 

 

Helga T Rabben  John Arne Andersen  Åge Birger Hofseth 


