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INVITASJON TIL REGULERINGSMØTE DEN 4. OG 5. NOVEMBER 2015
Fiskeridirektoratet viser til vedlagt adressatliste (./.) og saksliste (./.) og ønsker å
invitere representanter for de nevnte mottakerne til reguleringsmøte i Bergen den 4.
og 5. november 2015.
Høringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til
reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.
Møtet vil bli avholdt i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler på møterom 300.
Møtet begynner klokken 09.00 begge dager. Torsdag den 5. november forventes
møtet avsluttet innen kl 16.30. Sakslisten legges ut på Fiskeridirektoratets
internettside www.fiskeridir.no.
Innspill som fremkommer i forbindelse med møtet vil bli lagt til grunn i
fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene. Dersom det er innspill
eller forslag til saker som ønskes behandlet i møtet, bes disse sendes
Fiskeridirektoratet innen torsdag 22. oktober per e-post til postmottak@fiskeridir.no
eller per post, og merkes med Innspill Reguleringsmøtet 4. og 5. november 2015. Dersom
det gis innspill på flere saker bes det om at sakene deles opp slik at de kan legges inn
etter saksnummer i innspillspermen.
For påmelding til Reguleringsmøtet 4. og 5. november sendes melding til
postmottak@fiskeridir.no eller per post, merket med Påmelding Reguleringsmøtet 4. og
5. november 2015, senest 22. oktober.
Det er i utgangspunktet ikke satt begrensninger med hensyn til deltakelse fra den
enkelte organisasjon, men dersom påmeldingen blir stor kan dette av praktiske
årsaker bli nødvendig. Fiskeriforvaltningen dekker ikke deltakernes utgifter i
forbindelse med møtet, og det gis ikke møtegodtgjørelse.

Postadresse:
Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgaten 229
Organisasjonsnr: 971 203 420
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 55238090
www.fiskeridir.no

Fiskeridirektoratet vil utarbeide saksdokumenter før møtet. Saksdokumentene vil bli
gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider fra og med fjorten dager før
møtet. De største sakene kan ikke påregnes å være tilgjengelig før tidligst en uke før
møtet.

Med hilsen

Stein-Åge Johnsen
seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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