
AUGUST 2022SIDE 1

MEDLEMSMINGLING 

i våre kontorlokaler, 

onsdag 24. august fra kl. 17:00- 20.00.

Vi serverer god sjømat og noe god drikke.

Vi holder til i Dronnigensgate 7, 6. etasje.

Alle medlemmer i Sjømatbedriftene og 

aksjonærer i FIAS er velkommen.

Nor-Fishing 2022
Vi ønsker alle våre aksjonærer til å komme innom FIAS og Sjømatbedriftene sin stand i hall A.

• ABC

• Atradius

• Azets

• DS Smith

•  FIAS

• Holdbar

• IF Forsikring

• Malorama

•  MPack

•  Nautilus Sjø

• Nordic Group AS

• Nopla

• Norengros 

•  Pelias

•  Reflex Etikett

• Rentokil

• RUBB

• Sjømatbedriftene

• Skala

•  Telenor

• Vik Ørsta

•  VWR

Utstiller på FIAS paviljong stand A-135

I tillegg har noen av våre samarbeidspartnere en større stand alene.

• Tess    D-348 • Tools    D-383 • Aquatic    F-564 • Ahlsell    D-382 

STAND: A - 135   Fellesstand for Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS

Gang

VIK Ørsta RUBB Nordic Group AS IF DS Smith Telenor Azets ABC Nautilus Rentokil Skala

Forsikring

FIAS

Pelias Norengros M Pack Nopla Malorama Sjømatbedriftene

Gang

VWR

Reflex

Atradius

Holdbar
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SINTEF Norlab sin kompetanse kombinert med Nemkos sterke 

test- og sertifiseringsmiljø gir kundene et enda mer komplett miljø, 

fra kjemiske analyser og miljømålinger til dokumentasjon og 

internasjonale godkjenninger. SINTEF Norlab skifter navn til Nemko 

Norlab AS, men ellers er det “business as usual”. 

Nemko Norlab er medlem i LABforum som har innkjøpsavtale med 

FIAS. For havbruksnæringen tilbyr Nemko Norlab miljøundersøkelser 

og analysetjenester fra rogn til ferdig produkt. 

Ta gjerne kontakt for tilbud: 

info@nemkonorlab.com

Tlf: 404 84 100

Vi har i 2022 inngått et samarbeid med FIAS, for ytterligere å styrke vårt samarbeid med sjømatnæringen og relevante leverandører.

Se vår video som på en enkel måte illustrerer kredittforsikring her:

 

www.atradius.no Vi deltar på årets Norfishing, og møter dere gjerne på FIAS paviljongen.

SINTEF Norlab blir en del av Nemko Group
Nemko Group AS (Nemko) har overtatt aksjemajoriteten i SINTEF Norlab, som er den største norskeide 

laboratorievirksomheten innenfor miljøovervåkning, analytisk kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin. 

Atradius er sjømatnæringens kredittforsikringsselskap
Vi forsikrer årlig mellom 45 og 50 mrd. NOK i årlig kredittomsetning for næringen, og har meget 

erfarne team som arbeider denne viktige kundegruppen.laboratorievirksomheten innenfor 
miljøovervåkning, analytisk kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin. 

Les mer om endringen: 

https://nemkonorlab.com/nyheter/sintef-norlab-blir-en-del-av-nemko-group/
https://youtu.be/xNZ3hTHSMhU
https://youtu.be/xNZ3hTHSMhU
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Forvaltningsgevinst: 123 millioner kroner
Vi i Fjordkraft anbefaler at alle bedrifter velger en forvaltningsavtale, der prisen på deler av strømforbruket er 
sikret. Kunder som har fulgt dette rådet har spart over 123 millioner sammenlignet med spotpris hittil i år.

Med en forvaltningsavtale har deler av strømforbruket ditt en forhåndsbestemt 

pris. Dermed vil du få en mer forutsigbar strømpris, og redusere den økonomiske 

risikoen for bedriften din. Hvor stor andel av forbruket som er prissikret, avhenger 

av sesong og type avtale. Gjennom FIAS får dere ekstra gode betingelser på 

strømavtalen.

Så mye har forvaltningskundene spart

Fra januar til juli har våre bedriftskunder med forvaltningsavtaler spart over 

123 millioner kroner på strømregningen sammenlignet med spotpris. Dette 

gjelder ca 6000 små og mellomstore bedrifter på våre fire mest populære avtaler. 

Besparelser for offentlige kunder, storkunder og kunder på andre forvaltningsavtaler kommer i tillegg. 

Forvaltningsprisen har vært lavere enn spotprisen samtlige måneder i 2022, og i 11 av 12 måneder i 2021. 

På det meste har forskjellen vært nesten en krone per kWh! 

Du kan tjene penger på strømforbruket ditt!

I år har vi sett store forskjeller i strømprisen ut fra hvor i landet du befinner deg. Øst, vest og Sørlandet har hatt rekordhøye priser, 

mens prisene i Midt- og Nord-Norge har vært svært lave. Er det da noen grunn for å velge forvaltningsavtale for kunder i de nordligste 

prisområdene? Svaret på det er ja. Forvaltningsresultatet trekkes fra spotprisen i det området du befinner det. Hvis spotprisen er 10 øre, 

og sikringsresultatet 30 øre per kWh, tjener du =10 øre -30 øre) = 20 øre per kWh strøm du bruker. Et forbruk på 100 000 kWh 

vil altså gi en inntekt på 20 000 kr før nettleie og andre kostnader relatert til avtalen blir trukket fra!

At strømprisen blir negativ er imidlertid et spesielt tilfelle, som skyldes de enorme prisforskjellene vi har i dag. Hovedargumentene 

for å velg en forvaltningsavtale er økt forutsigbarhet og redusert risiko. Vil du høre mer om mulighetene for din bedrift, håper vi du 

klikker på linken under.

Snakk med oss om forvaltningsavtale du også: https://www.fjordkraft.no/bedrift/energiradgivning/

Slik fungerer prissikring av strøm

Mange tenker at «strøm er strøm», og all strøm handles på samme sted. Så enkelt er det imidlertid ikke. I strømmarkedet finnes det 

to hovedmarkeder. Nordpool er en internasjonal markedsplass for kjøp og salg av strøm. Her kjøper vi det som er kjent som spotpris på 

daglig basis. Hver dag melder kraftleverandørene om sin produksjonskapasitet for neste dag, mens og strømselskapene melder sitt behov. 

Basert på dette bestemmes spotprisen for neste dag.

Les mer om Nordpool: https://www.fjordkraft.no/strom/stromprat/stromforbruk/kraftborsen/

I tillegg finnes det et marked for kjøp av fremtidskontrakter på strøm, altså en avtalt pris på en fremtidig strømleveranse. 

Våre kraftforvaltere handler fremtidige leveranser på gunstige tidspunkt, og prøver på den måten å sikre deg en gunstigere strømpris 

både i form av forutsigbarhet og selve prisen. Det er denne prissikringen som er grunnlaget for forvaltningsavtaler.

Bestill forvaltningsavtale til din bedrift i dag: 

https://www.fjordkraft.no/bedrift/energiradgivning/
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Gode tilbud på produkter fra Vikan, Kiilto og Sika
Det nærmer seg Nor-Fishing og vi gir deg rabatterte priser på hygieneprodukter fra Vikan, vaskemidler 
fra Kiilto og fottøy fra Sika.

Skala er på Nor-Fishing 23. - 26. august 2022 Vi har med oss produkter fra Vikan, en håndvasker som vasker 

hendene rene på 12 sekunder, en UV-lampe som desinfiserer 

overflater og produkter med mennesker i rommet og 

en trimmer som begrenser svinn.

Håper vi ser deg der!

Tlf:+47 23 05 28 00  |  www.skala.no

Hygieneartikler fra

Vikan

Fottøy fra

Sika

Rengjøringsmidler fra

Kiilto

Les mer om hva vi stiller ut 

https://skalanetshop.no/?q=vikan
https://skalanetshop.no/?q=sika
https://skalanetshop.no/?q=kiilto
https://www.skala.no/om-skala/aktivitetskalender-skala-gruppen/nor-fishing-23.-26.-aug
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De ansattes mobiler er et attraktivt mål for kriminelle 
– men heldigvis kan de sikres

Antall angrep på mobile flater øker voldsomt. Derfor gjør Telenor
det nå enklere for alle virksomheter å sikre de ansattes mobiler.

Selv i den mest hektiske tiden med hjemmekontor har mange arbeidstakere 

vært bevisst på skillet mellom jobb-pc og privat laptop eller nettbrett.

– Men straks vi snakker om mobilbruk, blir grensen mellom 

jobb og privat som regel mer uklar. Gjennom døgnet går arbeids-

oppgaver  og privat nettsurfing ofte over i hverandre – alt 

sammen på samme enheten, sier Amund Lier, produktsjef for 

SafeZone og Lagvis  sikkerhet i Telenor Bedrift.

– At dette også kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser, 

er noe mange nå virkelig begynner å få øynene opp for.

For bedrifter som ønsker å legge til rette for økt effektivitet blant 

de ansatte, er moderne smarttelefoner en viktig nøkkel. Samtidig 

tegner det seg et klart bilde gjennom kundesamtaler og 

undersøkelser:

– Ofte føler virksomhetene at de har kontroll på sikkerheten 

knyttet til nettverk og arbeidsmaskiner. Men når det kommer 

til det mest brukernære og ofte mest brukte verktøyet, altså 

mobilen, er de gjerne mer usikre på hvor godt de har sikret seg.

Stadig mer foregår på mobilen

Et grunnleggende problem med sikkerhet generelt, er at det ikke 

finnes noe «magisk pille» du kan ta for å bli helt sikker, sier Lier:

– Spesielt ikke på mobilen, som både kan være et angrepsmål i seg 

selv – men også en effektiv inngangsport for trusselaktørene til andre 

deler av den ansatte eller virksomheten han eller hun jobber i.

– Dette kan skje gjennom en rekke forskjellige typer angrep, enten 

de kommer via ondsinnede lenker i SMS eller e-post, telefonanrop, 

falske nettsider, malware eller på annet vis, sier Amund Lier.

– Det er så mange forskjellige måter du kan bli angrepet på. 

Alt som kan skje på en PC kan også skje på mobilen. Samt enda 

litt til, ettersom mobilen også gir trusselaktørene flere direkte linjer 

inn til deg gjennom hele døgnet, sier Lier.

Og siden jobbmobilen for de fleste også brukes på både fritid 

og i ferier, er ikke trusselaktørene avhengig av å måtte nå deg i 

arbeidstiden.

– Det betyr at du like gjerne kan støte på en svindel-SMS, 

falsk nettside eller et forsøk på direktørsvindel når du har senkede 

skuldre midt i ferien. Eller når du sitter og scroller på mobilen 

sent på fredagskvelden, sier Lier. 

– Vi ser jo det at antall angrep på mobile flater øker voldsomt 

– og det er fordi det er der folk faktisk er. 

Les mer her: 

https://www.telenor.no/bedrift/aktuelt/sikkerhet/sikkerhet-paa-mobilen/

Les også om: Kostnaden ved dataangrep

https://www.telenor.no/bedrift/aktuelt/sikkerhet/kostnaden-ved-dataangrep/

Amund Lier, produktsjef for SafeZone og Lagvis sikkerhet i Telenor Bedrift.
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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: 

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

Reisebyråtjenester Flyreiser Vinduer på nett Hotell Hotell FlytebryggerForsikringer Overnatting Reisebyråtjenester Telefoni
if ... Skadeforsikring

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

Kontor-, lager- og verkstedinnredning

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Rekvisita og driftsmateriell

Plastposer

Finansielle tjenester

Næringsmiddelrenhold

Kartongemballasje

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Flyreiser

VVS og elektro

Frysereoler, kverner og pumper

Maskiner og emballasje

Produksjon- og pakkemaskiner

Bemanning

Labutstyr og emballasje

Telefoni

Plasthaller

Overnatting

Vinduer på nett

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Emballasje

Skadedyrbekjempelse

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

pallehetter, strekkfilm

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Kredittforsikring

Emballasje og lab-utstyr

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Hotell

Totalleverandør på emballasje og rekvisita

Elektro-materiell

Energiløsninger

Plastemballasje

Gaveesker for laks og ørret

Regnskap og rådgivning

Hotell

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Festemateriell og byggevarer

Analysetjenester

Finansiering, fakturering, inkasso

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Emballasjeprodukter

Bølgepapp

Skadedyrbekjempelse

Reisebyråtjenester

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Analysetjenester

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Maskiner og vedlikehold

Gassprodukter

Etiketter

Fullsortiment grossist

Rekruttering

Massivpapp

Emballasje og maskiner

Papir, tørk og dispensere

Mat og drikke

Datafangst og merking

Telefonitjenester

Rekvisita

Industrimaling

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Sikkerhetsstyringssystemer 
og andre tjenester

Reisebyråtjenester

Flytebrygger

E-læring/kursvirksomhet

Bedriftshelsetjeneste

Gassolje, strøm og energi

IVAR

AS


