Til alle medlemsbedrifter i Sjømat Norge/Sjømat Norge Service
22.01.2021

Sjømat Norge og Sjømat Norge Service
Generalforsamling 2021
Denne kunngjøringen sendes kun pr epost.

Det kunngjøres at ordinær generalforsamling i Sjømat Norge og Sjømat Norge
Service blir avholdt tirsdag 23. mars kl 1000-1200.
Generalforsamlingen avholdes digitalt.
Følgende saker skal ifølge vedtektene behandles i Generalforsamlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstituering
Årsberetning 2020
Revidert regnskap med revisjonsberetning for 2020. Anvendelse av overskudd/dekning av
underskudd
Kontingent/serviceavgift og rammebudsjett for 2022
Valg av styre
Valg av bransjegrupper
Valg av ordfører og varaordfører
Godtgjørelse til tillitsvalgte
Valg av Sjømat Norges representanter og vararepresentanter til NHOs Generalforsamling og
Representantskap
Valg av revisor
Valg av valgkomité

Vi gjør oppmerksom på at saker som et medlem ønsker behandlet i generalforsamlingen må være
skriftlig meldt til styret senest 1 (én) måned før generalforsamlingen.
Innkalling til generalforsamlingen med endelig dagsorden og saksdokumenter herunder
årsberetning og regnskap sendes medlemmene 14 dager før generalforsamlingen.
En medlemsbedrift kan være representert i Sjømat Norge /Sjømat Norge Service sin
generalforsamling ved eier, styreleder, daglig leder eller den bedriften bemyndiger. Bare
medlemmer som har betalt forfalt kontingent og serviceavgift har stemmerett. Unntatt fra dette er
medlemmer innmeldt etter 30. juni 2020, som deltar med 1 – én – stemme.
NB!: Det vil bli benyttet digital avstemming, og nødvendig informasjon om dette blir sendt til den
som skal avgi stemme. Det er derfor viktig at den som skal representere bedriften ved en evt.
avstemming, merker av for dette på påmeldingsskjemaet.

Sjømat Norges vedtekter er å finne på våre hjemmesider.
Vi håper så mange som mulig vil melde seg på og delta. Påmeldte vil motta informasjon om
oppkobling samme dag som generalforsamlingen avholdes. Påmeldingsfristen er dagen før,
mandag 22. mars! Klikk her for påmelding

Det blir i år som i fjor ikke avholdt årskonferanse i forbindelse med generalforsamlingen. Det legges
heller ikke opp til medlemsmøter i denne forbindelse.
Sjømat Norge arrangerer imidlertid jevnlig webinarer/konferanser med aktuelle tema, og vi ønsker å
avholde fysiske medlemsmøter så snart dette er hensiktsmessig.

Med vennlig hilsen
Sjømat Norge
Sjømat Norge Service

Inger-Marie Sperre
styreleder

Geir ove Ystmark
adm. direktør

