MEDLEMSAVISA
2001-04

GENERALFORSAMLING 10. MAI
Som behørig annonsert ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapet 10. mai.
Årsberetningen og regnskapet ble godkjent med et overskudd på nesten kr. 7,2 mill.
Overskuddsutligningen blir dermed på kr. 4,5 mill, eller i overkant av 14%, noe som vi håper er
tilfredsstillende. Beløpet blir som vanlig overført til den enkeltes bankkonto eller godskrevet premiekonto
den 1. juli.
Styret og kontrollkomiteen ble gjenvalgt. Einar Sævik ble valgt som ny varamann til valgkomiteen.
De tillitsvalgte etter valget består dermed av:
Styret
Odd Kjell Sjøvik, formann
Viktor Hauge, nestformann
Olav Strand
Åge Remøy
Arne Sævik
Runar Kvalsund
Jørgen Ervik
Varamedlemmer:
Kjell Remøy
Atle Vartdal
Henning Veibust

Kontrollkomiteen
Einar Standal, formann
Einar Jan Remøy
Hans Sande
Ole Edvardsen d.y., varamedlem
Valgkomiteen
Harald Aakre
Rolf Jarle Ervik
Knut Uksnøy
Einar Sævik, varamedlem

FUSJON MED MØRETRYGD
Fusjonsavtalen med Møretrygd ble gjennomgått, og enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
Møretrygd skal ha årsmøte den 18. mai hvor fusjonsavtalen blir tatt opp til behandling.
Under forutsetning av at fusjonen går i orden, vil selskapene i løpet av høsten flytte sammen til nye lokaler
i 3. etasje av Kongens gate 23 (Koppernæs huset). Vi er godt i gang med planleggingen av de praktiske
detaljene rundt fusjonen, men vil selvsagt avvente alle formelle vedtak.
Det ble vedtatt å avholde ekstraordinær generalforsamling innen 15. januar 2002 for å velge nye
tillitsvalgte til det fusjonerte selskapet.
Valgkomiteen ble valgt til å representere selskapet i den felles nemnden som skal foreslå nye tillitsvalgte.
RESULTAT SÅ LANGT I 2001
Kvartalsregnskapet per 31. mars viser et overskudd på kr. 1.177.834 mot et overskudd på kr. 1.072.011
på samme tid i fjor.
På havarisiden har selskapet brutto skader på kr. 2.181.157 og skade-bildet for 1. kvartal er dermed
meget positivt. På samme tid i fjor var skadene på over kr. 13 mill.
NORGES VELS MEDALJE
Vår havarisjef, Ola Kviebakk ble ansatt i De gjensidige foreninger den 22. september 1969.
De gjensidige foreninger var administrasjonsselskap for Assuranseforeningen "Havfiske", Aalesund og
Moldes Gjensidige Skibsassuranseforening og Assuranseforeningen Ishavet før fusjonen 1.1.1972.
Ola var med videre i "Havfiske" og er fortsatt med i det fusjonerte Nordvest Sjøforsikring, slik den samlede
fartstiden i samme selskap blir nesten 32 år.
I alle disse årene har han vært en sentral medarbeider som har bidratt sterkt til selskapets gode renommé.

Styrets formann, Odd Kjell Sjøvik overrakte Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til Ola Kviebakk
og takket for god innsats i disse 32 årene.

