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Sterk vekst i kredittforsikring
Kredittforsikring er i vinden. Atradius opplever sterk pågang. – Etterspørselen er betydelig.
Forsikret omsetning for vår norske virksomhet har vokst med 30 milliarder under pandemien og nærmer
seg nå 200 milliarder. Sjømatnæringen står for en betydelig andel, sier adm. direktør Morten Nordvold.
Atradius er et av verdens største kredittforsikringsselskaper. Kontoret i Norge er et av 160 Atradius- kontorer rundt om i verden.
Det ledes av Nordvold, som er ansvarlig for Norge og Island.
Den varslede konkursbølgen – hvor ble den av?
Statlige støttepakker, betalingsutsettelser av skatter og
avgifter, samt midlertidige lettelser i konkurslovgivningen,
har bidratt til å demme opp for en omfattende konkursbølge under koronaepidemien i en rekke land.
Tiltakene vil ikke vare til evig tid. Koronaepidemien ser
ut til å gå mot slutten og regningen kommer den dagen
myndighetenes støttepakker tar slutt, sier Nordvold.
Norske bedrifter lever med stigende økonomisk frykt.
Krigen i Ukraina skaper i tillegg stor usikkerhet rundt
den geopolitiske situasjonen i Europa og resten av
verden. Dette bidrar til ytterligere behov for å sikre sine
fordringer. Her kan vi være en viktig del av løsningen,
sier Nordvold.
Økningen i etterspørselen er fordoblet sammenlignet
med det siste tiåret, og også fremover forventer vi

Adm. direktør Morten Nordvold i Atradius.
Foto: Frank Ronsholt

betydelig vekst.
Sjømat fra Norge
Sjømat er blant bransjene som viser sterkest vekst hos oss, men de er ikke alene. Vi ser også betydelig vekst i bransjer som byggevarer,
sportsutstyr samt bankrelatert forretning. Vi favner bredt, understreker Nordvold, men sjømatnæringen er og blir en av grunnpilarene i
vår norske virksomhet.
Økt forsikret omsetning for våre kunder betyr økte behov for kapasitet innen risikovurdering og overvåking av våre kunders kunder.
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Vi er godt rustet. Vi kjøper betydelige tjenester fra

FIAS er glad for å ha inngått samarbeid med

våre kontorer over hele verden. Risikovurdering og

Atradius på vegne av våre medlemmer.

overvåking skjer der kjøperne er lokalisert – dette

Atradius i Norge har en lang og stolt historie som strekker helt tilbake

er navet i Atradius sin virksomhet.

til 1915. I dag er de blant de ledende selskaper innen kredittforsikring,
Eksportrettede bedrifter står for en betydelig del av

garantier og inkasso. Dit har de kommet gjennom gode produkter, høy

veksten, men vi ser også en stor økning i etterspørsel

kompetanse og et mål om å være best på service. Det å forstå deg og din

fra bedrifter som i all hovedsak har sin virksomhet og

bedrift er viktig for å kunne gjøre en god jobb, og de mener at nøkkelen

økonomi knyttet til det norske markedet.

til gode løsninger er et nært samarbeid med kunder i både inn- og utland.

Atradius har fra 1. februar inngått en avtale med FIAS. Dette vil ytterligere styrke vår aktivitet
mot bedrifter innen sjømatnæringen og deres leverandører.
www.atradius.no

Frist for å skifte farvannsskilt nærmer seg!

Har du sjekket at alle dine eksisterende farvannsskilt og stativ oppfyller
forskriften om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger?
Innen 31. desember må alle skilt som ikke oppfyller kravene være skiftet ut.
Trenger du bistand, råd eller hjelp? Vi i Ahlsell stiller selvsagt opp!
Ta kontakt med din havbruk-selger, eller finn en havbrukspesialist her:

Ta kontakt med din selger

www.ahlsell.no

GDPR og vilkår hos Ahlsell »

SIDE 3

MAI 2022

LANDSMØTE 2022
Velkommen til Sjømatbedriftenes Landsmøte 2022, den 13. og 14. juni på Clarion Hotel & Congress Trondheim.
Landsmøte er Sjømatbedriftenes øverste organ, og medlemmenes viktigste møteplass!

Her vil du få muligheten til å bli med å forme det som skal være

mulig å melde seg på. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å

våre viktigste politiske saker i året som kommer, medlemsfordeler

melde seg på så fort som mulig

og andre viktige tjenester som vil være viktig for deg som medlem.
Pris for deltakelse på landsmøtekonferanse, generalforsamling og
- Skal vi lykkes i å nå vår ambisjon om å være den mest relevante

festmiddag: 4 500,- eks mva. Prisen inkluderer også lunsj begge

næringsorganisasjonen for en samlet sjømatnæring, er vi helt

dager.

avhengig av å ha nærhet til hverdagsutfordringene for våre
medlemsbedrifter, men også forstå de overordnede politiske

Presse

utfordringene for næringen. Vi er derfor avhengig av din deltakelse

Presse gis anledning til å delta den 13. juni, og får gratis

og dine innspill om vi skal lykkes i å nå vår ambisjon om å være

deltakelse under konferansen. Du må betale for mat og drikke, og

den mest relevante nærings- organisasjonen for en samlet sjømat-

dette må avtales direkte med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

næring, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert

Ta kontakt med mali@sjomatbedriftene.no for å registrere din

Eriksson. Landsmøtets program og saksdokumenter bli lagt ut på

plass under konferansen.

www.sjomatbedriftene.no fortløpende når de er klare.
Overnatting
Praktisk info

Overnatting besørges av den enkelte. Dere må selv ta kontakt med

Mandag 13. juni fra klokken 11:00 vil det bli avviklet medlems-

Clarion Hotel & Congress Trondheim, men vi har fremforhandlet

møter og landsmøtekonferanse. Deretter vil det bli en festmiddag

en spesialpris på 1 240,- for enkeltrom. Denne prisen får du ved å

på kvelden, hvor Sjømatbedriftene disponerer hele restauranten i

oppgi rabattkoden under.

9. etasje på hotellet. Her vil det bli god tid til mingling, og det vil
bli servert en 3 retters sjømatmeny med tilhørende drikkepakke.

For bestilling av rom 13.-14. juni på Clarion Hotel & Congress
Trondheim. Send mail til: groups.cl.trondheim@choice.no

Den 14. juni fra 09:00 – 14:00 vil deltakerne behandle landsmøte-

Rabattkode: GR023348

saker for Sjømatbedriftene. Her vil hoved- retningslinjene for det
kommende år vedtas. Det vil også bli avviklet generalforsamling i

Har du andre spørsmål om arrangementet?

FIAS, rett etter at landsmøtets forhandlinger er avsluttet.

Ta kontakt med Sjømatbedriftenes
Arrangement- og kommunikasjonsansvarlig,

Påmelding og pris

Mali Myren, på e-post:

Påmeldingsmodulen åpnet 20. april. Påmeldingen er bindende.

mali@sjomatbedriftene.no

Opprinnelig påmeldingsfrist var satt til 24. mai, men det er fortsatt

eller mobil: 414 28 587
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Bekken & Strøm AS blir en del av Ahlsell Norge i sommer

For fire år siden ble Bekken & Strøm AS kjøpt av Ahlsell Norge AS. Bekken & Strøm AS har siden da vært driftet
som et heleid datterselskap. Nå tar vi steget videre og blir en fullintegrert del av Ahlsell.
Integrasjonen er planlagt utført 7. juni i år. Bakgrunnen for dette er vår strategi og vårt mål om ytterligere vekst innenfor arbeidsklær,
fottøy og verneutstyr. Ahlsell ønsker å investere i og videreutvikle, Bekken & Strøm som eget varemerke.
Bekken & Strøms lager og merkeproduksjon vil fortsatt være på Gjøvik,
i tillegg til utviklingen av nye spennende BS klær og varer.
Under følger viktig informasjon til deg som leverandør
Vær oppmerksom på følgende endringer:
Ahlsells org.nr: NO 910478656 MVA
Fakturarutiner for leverandør:
https://www.ahlsell.no/leverandor-hos-ahlsell/fakturarutiner-leverandor/
Vår nettbutikk avvikles (www.bekkenstrom.no),
og vårt sortiment integreres i Ahlsells webshop: www.ahlsell.no
I lenken under finner du kontaktinformasjon for leverandører:
https://www.ahlsell.no/leverandor-hos-ahlsell/kontaktinformasjon/

Ditt eget innkjøpsselskap
Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus
LITT DITT
+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no
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UNIVERN PROTEC ARBEIDSKLÆR
– UTVIKLET FOR NORSKE, TØFFE VÆRFORHOLD
Når man jobber utendørs, enten det er langs kysten eller i innlandsklima, er det viktig å kunne holde seg tørr,
varm og komfortabel gjennom arbeidsdagen. De fleste som jobber utendørs i Norge stiller derfor høye krav
til arbeidsklærne de går i. Vannsøyle, pusteevne og isolasjonsevne er viktige faktorer for brukerne.
Univern har i over 20 år utviklet
arbeidsklær spesielt for norske forhold.
Kolleksjonen ProTec har vært flaggskipet til Univern når det gjelder klær
for krevende værforhold. En av årsakene
til at ProTec har fått høy anerkjennelse
er kvaliteten på yttermaterialet som har
svært høy slitestyrke og passer derfor
bra til en rekke bruksområder. I tillegg
har ProTec svært gode egenskaper på
vanntetthet og pusteevne, noe som
gjør at du holder deg tørr og
komfortabel i all slags vær og vind.
Kontinuerlig utvikling
og forbedring
Når man kler seg i et ProTec skall- eller
vinterplagg ligger der en uskreven forventning om at man er 100% tørr og varm hele arbeidsdagen. Det er ikke bare våre egne forventninger, men også våre kunders forventninger. Derfor er det helt avgjørende at vi har en tett dialog med faktiske brukere når vi skal utvikle
nye produkter.
Vi har gjennom mange år samarbeidet med norske fiskeri- og havbrukskunder. Gjennom dette samarbeidet har vi satt standarden
for hvordan ekstremt værutsatt bekledning skal være. Tåler våre arbeidsklær den påkjenningen som fiskeri- og havbruksnæringen
utsetter den for, så har vi satt standarden ekstremt høyt også for bruk i andre bransjer.
Design og detaljer er viktig
I tillegg til kvalitet og funksjonalitet, er design og detaljer avgjørende. Vi har nye produkter til enhver tid på tegnebrettet.
Det kan være nye fargekombinasjoner som skal lanseres, flere modeller tilpasset kvinner, nye praktiske løsninger, og mer bærekraftige
materialer. Nå jobber vi blant annet i større grad med resirkulerbar polyester, samt innfargingsmetoder der man benytter vesentlig
mindre vannmengder enn ved tradisjonelle metoder.
Teknisk beskrivelse ProTec 2.0
Vannsøyle på 20.000 mm, i tillegg til at alle plagg er helteipet og har vanntette glidelåser.
Høy pusteevne (22.000 gram/m2/24h) gir en betydelig økt komfort for de jobber med fysisk krevende arbeidsoppgaver.
Univern arbeidsklær får du nå kjøpt hos alle TOOLS avdelinger i Norge.
Ta kontakt med TOOLS for mer informasjon.
www.tools.no
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AVTALE 399
AVTALE MELLOM FIAS OG TOOLS AS

Som medlem av FIAS, ønsker jeg herved å benytte meg av betingelsene i avtalen
mellom FIAS og TOOLS AS.

Kundenummer (TOOLS AS)

____________

Orgnr/fartøynr (FIAS)

____________

Før innsending av dette dokumentet må man ha registrert kundeforhold på
www.tools.no. Kundenummeret man får oppgitt ved registrering, fylles inn i feltet
for kundenummer (TOOLS AS).
Dokumentet sendes på epost til faktura@tools.no
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Nyhet: SafeZone – en intelligent sikkerhetstjeneste
i verdensklasse
Trusselbildet på nett er i konstant endring, og for mange vanskelig å forstå.
Alt som skal til for at et sikkerhetsbrudd kan skje er ett klikk på en infisert lenke.
SafeZone er den raskeste og enkleste måten å beskytte bedriften uten å måtte tenke på installering, oppdatering og vedlikehold.
Tjenesten samspiller godt med en brannmur, og fungerer som et førstelinjeforsvar og trafikkfilter.
Slik fungerer tjenesten

Hva koster det?
SafeZone mobil

SafeZone Bredbånd

Mobil tale/Mobilt bredbånd

Fiber/Trådløst bredbånd

29,- / per abonnement

149,- / per linje

per måned

per måned

< Klikk på lenken og se info
Webinar –
3 grep ledere bør ta for å beskytte bedriften mot dataangrep
IT-sikkerhet er ikke bare viktig for de store bedriftene, også de små og
mellomstore bedriftene er angrepsmål og må beskytte sine digitale
verdier.
For mindre bedrifter kan et dataangrep i verste fall lede til konkurs,
tapte kundedata og kritisk nedetid. Ved å ta noen enkle grep kan du
eliminere flere av disse risikoelementene.
I dette webinaret blir du introdusert for det vi mener er et minimum
av sikkerhet for mindre bedrifter.
Se opptak fra webinar

Også små og mellomstore bedrifter
er angrepsmål – slik tar du selv grep

Dette er sikkerhetstruslene du må
se opp for

Slik kan du bli tryggere på nett

Hvordan står det til med sikkerhetskunnskapen din?
Bli med på en morsom quiz hvor en hacker skal utfordre deg.
Du får et rekke sikkerhetsspørsmål hvor målet er å slå hackeren.
Klarer du å holde hackeren utenfor døra?
< Ta quizen nå!
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester.
Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.
FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere:

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

Totalleverandør på emballasje og rekvisita

Finansiering, fakturering, inkasso

Maskiner og vedlikehold

Telefonitjenester

VVS og elektro

Kontor-, lager- og verkstedinnredning

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Elektro-materiell

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Gassprodukter

Rekvisita

Frysereoler, kverner og pumper

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Emballasje

Energiløsninger

Emballasjeprodukter

Etiketter

Industrimaling

Maskiner og emballasje

Rekvisita og driftsmateriell

Skadedyrbekjempelse

Plastemballasje

Bølgepapp

Fullsortiment grossist

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Profilering og yrkesklær

Plastposer

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker
pallehetter, strekkfilm

Gaveesker for laks og ørret

Skadedyrbekjempelse

Rekruttering

Sikkerhetsstyringssystemer
og andre tjenester

Bemanning

Finansielle tjenester

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Regnskap og rådgivning

Reisebyråtjenester

Massivpapp

Reisebyråtjenester

Labutstyr og emballasje

Næringsmiddelrenhold

Kredittforsikring

Hotell

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Emballasje og maskiner

Flytebrygger

Telefoni

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Papir, tørk og dispensere

E-læring/kursvirksomhet

Plasthaller

IVAR
AS
Emballasje og lab-utstyr
Kartongemballasje

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Festemateriell og byggevarer

Analysetjenester

Mat og drikke

Bedriftshelsetjeneste

Reisebyråtjenester

Flyreiser

Hotell

Analysetjenester

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Datafangst og merking

Gassolje, strøm og energi

Vinduer på nett

Overnatting

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester

Flyreiser

Vinduer på nett

Hotell

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

Overnatting

Reisebyråtjenester

Telefoni

Hotell

