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NOR-FISHING 2000
Som nevnt i forrige utgave av medlemsavisa hadde vi stand på fiskerimessa sammen med de øvrige selskapene i
Sjøtrygdgruppen.

Per Farstad og Per Gunnar Volsund i hyggelig passiar på standen.

Årets fiskerimesse var den største så langt og der var masse interessant å se.
Alt i alt er vi fornøyde og tror deltagelsen på messa var en positiv markering for selskapet.
Vi tar gjerne mot råd og kommentarer som kan hjelpe oss til å gjøre det enda bedre på neste fiskerimesse.

HAVARIER
Maskinskader er blitt et økende problem. I 1999 utgjorde maskinskader over halvparten av våre totale
skadeutbetalinger og bildet ser ikke spesielt lysere ut i år heller.
Enten vi liker det eller ikke, så er der sammenheng mellom vedlikehold og mange maskinskader.
Vi vil ikke beskylde noen av medlemmene våre for dårlig vedlikehold, men det synes helt klart at en del havarier kunne
vært unngått.
Til syvende og siste er det medlemmene som må betale det som skadene koster gjennom forsikringspremien.
En annen side av havariene er også at der blir avbrudd i driften av fartøyet, og det kan bli langt mer kostbart enn selve
havariet.

REASSURANSEMARKEDET OG FORSIKRINGSPREMIENE
På grunn av de ekstremt store tapene i sjøforsikring på verdensbasis, er der nå en tilstramming på gang i
reassuransemarkedet, slik at en kan forvente en viss økning i det generelle premienivået i årene som kommer.
Økningen vil først slå ut på båter som har dårlig havaristatistikk, men også båter med god statistikk kan forvente økt
forsikringspremie på litt lengre sikt.

REGNSKAP 1. HALVÅR 2000

Regnskapet for 1. halvår viser et overskudd på kr. 2.690.828 mot kr. 5.067.547 i samme periode i 1999 og kr.
2.178.483 i 1998.
Overskuddet i 1999 ble spesielt høyt pga. høye kapitalinntekter.
Det er farlig å spå resultatet for år 2000 ennå, men vi ligger vel an til å få et overskudd på mellom kr. 5 og 6 mill –
forutsatt at der ikke blir så store havarier i de siste fire månedene i år.
Det betyr igjen at selskapet burde bli i stand til å betale ut en fornuftig overskuddsutligning i 2001.

E-POST TIL MEDLEMMENE
Etter hvert som medlemmene får internett og e-post vil vi gjerne ta i bruk denne informasjonskanalen.
Vi vil derfor sette stor pris på at alle som har e-post og eventuelt hjemmeside gir beskjed om det til adressen:
mail@nordvest.no , slik at vi får adressen inn i databasen.
Nordvest Sjøforsikrings hjemme-side har adresse: www.nordvest.no og du finner nyttig stoff om sjøforsikring på siden.
Hvis ønskelig kan det legges ut peker (link) på hjemmesiden til medlemmers hjemmesider.
Tilbakemeldinger om innhold og stil tas mot med takk!

