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Efnistök

• Stofnun Sjávarútvegsráðstefnunnar

• Skipulag ráðstefnunnar

• Hluthafafundur

• Panelumræður á morgun
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Sjávarútvegsráðstefnan ehf

• Aðdragandi félagsins:

– Kristján Hjaltason og Valdimar Ingi Gunnarsson komu um-
ræðu á stað á síðasta ári um samstarfsvettvang sjávar-
útvegsins

• Áhrifaþættir:

– Fundir stóru markaðsfyrirtækjanna hafa lagst af

– Nánast öll umræða um sjávarútvegsmál er hagsmunatengd

– Vöntun á hlutlausum vettvangi þar sem fólki gefst tækifæri
til að hittast og mynda tengsl

– Ekki verið að endurvekja Fiskifélagið eða Fiskifélagsþingið

– Vöntun á jákvæðri umfjöllun um sjávarútvegsmál



Samskiptavettvangur allra
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Tilgangur - þátttakendur

• Hlutverk:
– Stuðla að faglegri og fræðandi umfjöllun um

sjávarútveg

– Vera vettvangur fyrir samskipti allra þeirra sem koma
að sjávarútvegi á Íslandi

• Sjávarútvegsráðstefnan er fyrir alla!
– Ná saman á einum stað þversneið af greininni til að

vinna að framförum og sókn.

– Tækifæri til að hittast, styrkja sambönd og mynda
samstarf.

– Uppspretta hugmynda og hvatning til góðra verka.
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Hugmyndafræði

• Lifandi vettvangur ekki í eigu neins aðila:

– Ehf formið er fyrst og fremst notað til að búa til
umgjörð um fyrirhugaðan rekstur félagsins.

– Á að vera lifandi vettvangur sem tekur mið að
þeim breytingum sem verða í sjávarútveginum.

– Ekki gert ráð fyrir að fólk sitji lengur í stjórn en 2 ár
í einu – gert til að tryggja endurnýjun.

– Stjórn er janframt ráðstefnuráð sem tekur
jafnframt ákvarðanir um þema ráðstefnunnar.
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Stofnun og skipulag

• Stofnfundur:
– 19. febrúar 2010

– Ríflega 90 stofnaðilar

• Stjórn:
– Guðbrandur Sigurðsson, Halldór Ármannsson,

Halldór Þórarinsson, Hjörtur Gíslason, Sjöfn
Sigurgísladóttir og Svavar Svavarsson

• Framkvæmdastjóri:
– Valdimar Ingi Gunnarsson



Skipulag ráðstefnunnar

• Árleg ráðstefna - fyrsta vikan í mars héðan í frá

• Stjórn er jafnframt ráðstefnuráð

• Núverandi stjórn:

– Áhersla á verðmætasköpun og fjölgun starfa

– Hafsjór tækifæri

– Lögðum áherslu á að fá “ný sjónarhorn” inn í
umræðuna sem ég vona að hafi tekist



Fjármögnun

• Stofnframlög, ráðstefnugjald og styrkir:



Hluthafafundur

• Hægt að gerast hluthafi

– Stuðningsyfirlýsing – 5000 kr

• Hluthafafundur á morgun

– Kosning stjórnar

– Þrír ganga úr stjórninni og þrír nýjir verða kosnir

– Ný stjórn ákveður þema ráðstefnunnar 2011

– Valdimar verður áfram frkv.stj. ráðstefnunnar



Sameiginleg málststofa

• Samantekt:

– Jón Þrándur Stefánsson og Sigurður Bogason

• Panelumræður:

– Erla Kristinsdóttir Sjávariðjan Rif

– Helga Viðarsdóttir 66°N

– Eggert B. Guðmundsson HB Grandi

– Friðrik Pálsson Hótel Rangá / Íslandsstofa

– Sigurgeir Brynjar
Kristgeirsson Vinnslustöðin Vestm.eyj.


