Forslag til endring av styrehonorarer for GS1 Norway
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honorarer for styremedlemmer i GS1 Norway har vært uendret gjennom flere år.
Med bakgrunn i endret eierskapsmodell, hvor eierskapet tidligere bestod av sentrale
foreninger og aktører i dagligvarebransjen, ble GS1 Norway fra mai 2017 en medlemseiet
forening med per i dag ca. 6.500 medlemmer (les. eiere). Dette har samtidig påvirket
strategien til GS1 Norway, hvor det nå satses sterkt på å implementere GS1 standarder i nye
bransjer og sektorer, slik som BAE, helse, offentlig sektor og markedsplasser/netthandel, i
tillegg til å opprettholde og utvikle sin sterke posisjon innenfor dagligvarebransjen.
Disse endringene har stilt nye krav til sammensettingen av styret, hvor det har vært viktig å
få inn erfaring og kompetanse gjennom gode representanter for de nye bransjer og sektorer.
Dette gir flere av styremedlemmene en annen tilknytning til GS1 Norway enn tidligere
modell, hvor styremedlemmene i større grad representerte GS1 Norway sine eiere.
Det er et uttalt mål å ha et aktivt styre som bidrar vesentlig til god styring og utvikling av GS1
Norway. Det er berammet 6 styremøter per år (inkludert ett styrebesøk til annen GS1
organisasjon) og det er sterkt anmodet at styremedlemmene stiller seg til rådighet mellom
styremøtene når det er påkrevd. Dette er benyttet i flere anledninger hvor styrets
representanter aktivt deltar i diskusjoner, faglige avklaringer, aktiviteter m.m.
Med bakgrunn i overnevnte foreslås det en økning av honorarene til styret i GS1 Norway
samt en høyere vekting av møtedeltakelse for styremedlemmene, slik det fremkommer i
tabellen under.

GS1 NORWAY
Rolle
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

Gjeldene honorarer
Totalt*
Fast sats Per møte
26 000
20 000
1 000
12 000
6 000
1 000
12 000
6 000
1 000

Forslag til endring
Totalt*
Fast sats Per møte
60 000
50 %
50 %
45 000
50 %
50 %
30 000
25 %
75 %

* basert på 6 møter i året (inkl. styretur)
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