MEDLEMSAVISA
2001-05

REGNSKAP 30.6.2001
Pr. 30. juni la selskapet fram et halvårsregnskap som viser et overskudd på kr. 4,1 mill, noe som er
vesentlig bedre enn på samme tid i fjor.
HAVARIER
I forrige medlemsavis fortalte vi om gode skadetall, men kan dessverre ikke gjenta budskapet. Et av våre
medlemsfartøy ble rammet av en alvorlig brann i maskinrommet i slutten av juni, og det medfører at brutto
skadeavsetninger ble vesentlig øket per 30. juni.
I forbindelse med reformen som trådte i kraft 1. juli 2001 er mange tjenester som tidligere var unntatt fra
m.v.a. blitt m.v.a-pliktige.
For forsikringsselskap gjelder dette spesielt konsulenttjenester som tidligere har blitt fakturert direkte til
selskapet uten m.v.a..
For å ikke belaste forsikringen med unødige omkostninger –som igjen vil påvirke forsikringspremien- må
derfor alle utgifter og tjenester i fremtiden faktureres på og bokføres av medlemmene.
Merverdiavgiften vil deretter bli trukket fra i oppgjøret for skaden, eller refundert fra det enkelte medlem.
På sin side må medlemmene ta avgiften med i sitt m.v.a. regnskap og får dermed refundert beløpet der.
Dette blir dessverre mer komplisert enn tidligere, men det er nå engang ikke vi som har utformet
momsreformen.
FUSJONEN MED MØRETRYGD
Fusjonstidspunktet nærmer seg med stormskritt og samboerskapet er enda nærmere.
Innflytting i nye kontorer i Kongensg. 23. er planlagt fredag 2. november og vi skal være på plass og
(forhåpentligvis) oppegående mandag 5. november.
Vi regner med å ha åpen dag på kontoret i midten av november og håper å se så mange som mulig av
våre medlemmer.
Mer informasjon følger etter hvert.
FLYTTING I HERØY
Styret har vedtatt å flytte kontoret i Herøy fra Eggesbønes til Fosnavåg sentrum.
Det nye kontoret blir beliggende ved Vågsplassen i 1. etasje i samme huset som Fiskesalslaget og
tidligere Storebrand.
Kontoret får med dette en god plassering og tilgjengelighet for våre medlemmer i Herøy.
FGT INN I SJØTRYGDGRUPPEN
Det er inngått en avtale mellom FGT (Fiskernes Gjensidige Trygdelag) og medlemmene av
Sjøtrygdgruppen om at FGT skal bli medlem i gruppen.
Avtalen innebærer at FGT blir spesialselskapet for pakke-forsikring i gruppen.
På grunn av store tap på yrkesskadeforsikringen de siste årene var FGTs egenkapital kommet under
minstekravet satt av Kredittilsynet.
Gjennom vårt felles selskap SGS vil Sjøtrygdgruppen gå inn i FGT med ny egenkapital i form av et
ansvarlig lån på kr. 25 mill.
FGT’s generalforsamling vedtok avtalen og nye vedtekter 28. juni hvor Nordvest Sjøforsikring og de andre

medlemmene av gruppen blir gjensidige eiere av selskapet.
Nytt styre i FGT ble valgt på generalforsamling 4. september. Styret består av Per Støle (formann), Isak
Stave (nestformann), Johan Meløysund, Eirik Fosland, Bjørn H.Bakke og Einar Johansen.
Vår målsetting er at FGT i fremtiden skal bli et tjenelig redskap for å dekke fiskernes behov for
mannskapsforsikring.

