
AUGUSTBREV MARINT PROTEIN NETTVERK.  

 

• Dette høst/augustbrevet dekker følgende saker:  

• Pet-Food møtet: “The Norwegian Raw Material Route”. 

• FagDag 9. november på Gardermoen. 

• Brukerundersøkelsen. 

• MPNs videre utvikling. 

• Medlemsmøtet i Trondheim 17. august. 

• The Norwegian Raw Material Route: Norsk marin industri møter Europeisk pet-

food industri. Vi planlegger å arrangere dette arrangement i samarbeid med 

Passion4Feed i Trondheim i august 2018 under Norfishing messa.   

• Medlemsmøtet i Trondheim 17.august. Møtet hos SINTEF Ocean (tidligere 

Sintef fiskeri og havbruk) ble en suksess med 35 påmeldte. En stor takk til 

Sintef for et meget godt gjennomført møte. Overheads og deltagerliste er lagt 

ut på nettsiden.  

• Resultatet fra Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid med 

Nofima ble presentert på Medlemsmøtet 17. august. Overheddene, finner dere 

på nettsiden. Mye bra feed-back, Takker. Vi kan nevne: Mye skryt av FagDagen, 

Gardermoen har satt seg som møteplass, medlemskontingent OK, generiske 

prosjekter og medlemspresentasjoner er velkomne, samt å benytte alle møter til 

å selge sponsorplass, stands etc, for å bedre økonomien. Stor takk til Nofima. 

• Fagdag 9. november på Gardermoen. Program komiteen: Ragni Ofstad (leder), 

Jostein Refsnes, Jon Aulie, Robert Wolff og Jon Olav Ødegård har jobbet godt 

og prammet er på det nærmeste ferdig. Programmet og påmelding finner dere på 

nettsiden, så det er bare å melde seg på.  

• MPNs videre utvikling: AUs ledelse har lenge sett behovet og arbeidet for å 

sikre et bedre MPN i fremtiden. Hvordan skal MPN’s ajourført Formål, 

Oppgaver, Organisering og Økonomi sikres på en bedre måte gjennom tilknytning 

til andre nettverk eller organisasjoner.  

En kort status for de aktuelle organisasjoner: 

• NCE Aquacultur og 

• Arena Innovasjon Torskefisk, er i flere møter avklart som uaktuelle. 

• BLU Ligases, ved Wenche OK snøy, informerte 17. august. 

• NHO/Norsk Industri, Sål Heggelund informerte 17. august. 

• Nofima, avventer vi tilbakemelding fra. 

• NHO/Sjømat informerte AU/daglig leder 22.8. 

• Tacna skal vi møte i nær fremtid. 

AU/daglig leder vil ta alle innspill med i en innstilling til medlemmene i løpet av 

oktober. Åpen diskusjon/endelig medlemsbeslutning i forkant av FagDag 9.11.  

• I mailadressen:Jon.Aulie@marintproteinnettverk.no, har det oppstått en 

systemfeil som vi ikke har funnet ut av. Vi jobber med saken, så benytt den 

vanlige adressen så lenge.  

• Nettsiden, www.marintproteinnettverk.no har ca. 30-50 nye besøkende hver uke 

hvorav alle leser alle sidene. Dette er jo kjempebra. Deltagerlisten for Fagdagen 

vil bli kontinuerlig lagt ut på nettside, så følg med, følg med.   

Hilsen Jon og hele AU. 31. august 2017. 
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