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GENERALFORSAMLING
Den 130. ordinære generalforsamlingen i selskapet avholdes på Ulstein Hotell den 10. mai kl. 1700.
På sakskartet står vanlige årsmøtesaker, samt forslag om fusjon med Møretrygd. Fusjonsforslaget har
vært behørig omtalt i tidligere medlemsaviser.
Alle medlemmer anmodes om å møte på generalforsamlingen.
OVERSKUDDSUTLIGNING FOR ÅR 2000
På bakgrunn av overskuddet på kr. 7,2 mill i år 2000, foreslår styret en utligning til medlemmene på kr. 4.5
mill.
Dette utgjør i overkant av 14% av innbetalt premie i 2000.
Vi er glade for å kunne dele ut et så stort beløp, men vil minne om at fremtidig utligning selvfølgelig er
avhengig av selskapets overskudd.
NYE MEDLEMMER
Siden nyttår har der vært en god utvikling i medlemstallet. Der har kommet til flere mindre fartøy og vi har
beholdt ett større fartøy ved eierskifte. I tillegg har vi fått inn to større nye linefartøy.
FORURENSNING OG ANSVAR
Miljøverndepartementet har nettopp avsluttet en høring om å endre forurensningsloven og sjøloven slik at
der blir ubegrenset ansvar for skip og last. Forslaget kommer på bakgrunn av havariet til "Green Ålesund".
Sjøtrygdgruppen (hvor vi er medlem), CEFOR (Sjøassurandørernes Centralforening) og Fiskebåtredernes
Forbund har bedt departementet om å beholde det eksisterende regelverket for alle fiskefartøy uansett
tonnasje og andre fartøy med BT 2000 og mindre.
Begrunnelsen for vårt standpunkt er at kostnadene ved å innføre ubegrenset ansvar ikke vil stå i forhold til
nytten i form av redusert forurensning for disse fartøygruppene.
Ansvarsbegrensningen etter Sjøloven er nettopp forhøyet til ca. kr. 30 mill og vil for de fleste praktiske
formål være tilstrekkelig til å fange opp et ansvar.
Et ubegrenset ansvar vil kunne få konsekvenser for forsikringspremien for P&I og annen ansvarsforsikring
.
FORSIKRINGSMEGLERE
Fra tid til annen får enkelte av våre medlemmer besøk fra meglere som ønsker å hjelpe til med lavere
forsikringspremie.
I utgangspunktet kan det være positivt få hjelp til å innhente tilbud i et uoversiktlig forsikringsmarked.
Baksiden av medaljen er selvsagt at en megler ikke arbeider gratis, selv om det hevdes at det ikke koster
noe. Meglerens provisjon reduserer selskapets inntjening, noe som går ut over mulighetene til å betale
utbytte.
Hvis noen av våre medlemmer ønsker å bruke megler, vil vi selvsagt ikke nekte dem det. Av hensyn til
øvrige medlemmer, vil medlemmets bonus eller andel i overskuddsutligning måtte reduseres med
meglerens provisjon. Provisjonen til megler ligger ofte mellom 10-15% av premien.
Vår målsetting er at de langsiktige kostnadene til forsikring skal være lavere hos oss enn hos andre
selskap eller gjennom meglere. Det skal ikke være nødvendig å bruke megler for å oppnå den beste
forsikringsøkonomien.
Vi sier ikke at vi er bedre enn andre forsikringsselskap, men at vi prøver å være det.

