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GENERALFORSAMLING
Den 16. januar ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre og kontrollkomite
etter fusjonen.
Etter valget består styret og kontrollkomiteen av:
Styret:
Varamedlemmer til styret
Eivind Volstad, formann

Jan Ole Stokke

Odd Kjell Sjøvik, nestformann

Kjell Remøy

Gunnar Støbakk

Egil Bakke

Åge Remøy
Per Jan Giske
Runar Kvalsund
Karstein Stølen

Kontrollkomite:
Einar Jan Remøy, formann
Bjørnar Huse

Jørgen Ervik

Einar Fiskerstrand

Arne Sævik

Hans Sande, varamedlem

ÅPEN DAG
Etter generalforsamlingen hadde vi åpen dag i våre nye kontorer i Ålesund.

Der ble servert kaffe og bløtkake og vi er glade for at mange av våre medlemmer og forbindelser benyttet
anledningen til å besøke oss.
Medlemmene er for øvrig alltid velkomne, selv om vi ikke kan ha bløtkake hver dag.

NYTT MEDLEMSFARTØY
Vi gratulerer Olympic Ship AS med den nye "Olympic Hercules". Båten ble døpt på Ulstein 12. januar.

FORSIKRINGSVILKÅRENE
A) Fartøy under 15 meter
Der ble noen mindre endringer i vilkårene for fartøy under 15 meter:
Der ble innføret en ny sikkerhets-forskrift i vilkårenes §4-2 etter innføringen av den nye forskriften om
egenkontroll av fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 m.
Egenandelen ble økt fra 4 til 5 promille av forsikringssummen, minimum kr. 5.000.
B) Fartøy f.o.m. 15 meter
Norsk Sjøforsikringsplan av 1996 er revidert og den nye versjonen blir benevnt versjon 2002.
I følge det siste rundskrivet fra Cefor er endringene i hovedsak:

1. KRIGSFORSIKRING
1.1. § 2-9. Farefeltet ved forsikring mot krigsfare
I litra (c) er "terrorhandlinger" tilføyet under oppregningen av farer som opptøyer, sabotasje og
lignende. Dette er kun en presisering av allerede gjeldende vilkår.
1.2. Oppsigelse av panthaverdekningen under krigsforsikringen, §§ 15-8 og 7-2
Krigsforsikringen har en oppsig-elsesfrist på syv dager for begge parter ved endrede forhold, jfr. §
15-8. Klausulens første ledd har nå fått et nytt annet punktum hvor det fremgår at
oppsigelsesfristen på syv dager også får virkning i forhold til panthaveren og at assurandøren skal
umiddelbart varsle panthaveren om opp-sigelsen.

2. KASKOFORSIKRING
§ 12-6. Utsatt reparasjon
Klausulen lyder nå:
"Hvis reparasjon ikke er utført innen fem år etter at skaden ble oppdaget, svarer assurandøren ikke for
den fordyrelse av arbeidet som senere inntreffer."
3. FARTSOMRÅDER
Planens § 3-15 første ledd henviser til vedlegget hvor fartsområdene er beskrevet og illustrert med kart.
Under vedleggets romertall I "Ekskluderte fartsområder" er fartsområdet for europeisk-arktiske farvann
(punkt 1.1) nøyaktigere angitt. Det samme gjelder fartsområdet for den sydlige halvkule (punkt 2).

De ekskluderte fartsområder for fiskefartøyer (§ 17-3) er nå beskrevet under et nytt romertall III og illustrert
med kart.
4. ANDRE ENDRINGER
§ 3-24A om manglende datogjenkjenning ved årtusen-skiftet er strøket.
De særskilte vilkår i tilknytning til kapittel 17 som trådte i kraft 1.1.2001, er blitt innarbeidet i kapittel 17.

